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   بورژوازي ملينوعي ِ گفتماني يا نمونه اي، برساختهحاجي آقا

  1شاپور بهيان
 
 

  چكيده

 
ـ             ة رابط ة حاضر دربار  ةمقال واسـطه  ه صادق هدايت و حزب توده ايران و تاثير گفتمان چـپ ب

حـاجي  خـصوص   ه ب ، نوشت 1320 ة يعني آثاري كه در ده     ، دوم هدايت  ةاين حزب بر آثار دور    
داري بر   سرمايه زمينهدهيم كه چگونه گفتمان حزب توده در          مي  نشان ،لهدر اين مقا  .  است آقا
 ،عبـارتي   بـه  .ثر بـوده اسـت    ؤدار مـ   تيپ سـرمايه   در مقام  حاجي آقا    شخصيتگيري   شكل ةنحو

 دهـيم و مـشخص      مي  مسلط نشان  ي را از خالل گفتمان    شخصيتچگونگي برساخته شدن يك     
،    مـشخص در واقعيـت بيرونـي       يزنمايي آدم انه ب  ،شود  مي كنيم كه آنچه در اين رمان خلق       مي

  . كه بازنمايي قواعد چگونه ديدن چنين آدمي است

  داري، فاشيسم، بورژوازي ايران، امپرياليسم، سرمايهةگفتمان چپ، حزب تود :واژگان اصلي
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  مقدمه
 يعنـي   ،گـر نمايـد از سـوي دي     مي  تناظري ميان بازنمايي رماني از يك سو و آنچه باز          ةبرقراري رابط 

هـدف  . شناختي رمان در جهان و در ايران بوده اسـت         هاي جامعه  از مدعاهاي اصلي تحليل    ،واقعيت
نيـروي  ،    ةكننـد امـر تعيـين     بـه  ،ها اين بوده است كه در واري آنچه سطح تـصوير اسـت            اين تحليل 

هـاي  ايـن نيـرو در تحليـل      . خبر بوده است   برسند كه چه بسا خود نويسنده نيز از آن بي          يمشخص
 اجتماعي كه عامل همه تغييرات و       –ي اقتصادي   يعبارت است از نيرو   ،    شناختي ماركسيستي جامعه

تـوان در     مـي  راهـا     تـشخيص  نمونـه مـشهور ايـن     . افتد  مي  رمان اتفاق  ةتحوالتي است كه در صحن    
سه تـن    اين   ،اعتقاد لوكاچ   به .اسكات، بالزاك و تولستوي ديد    هاي    ورگ لوكاچ از رمان   ئگهاي    تحليل

 ،كـشاند   مـي حمايت از منافع طبقه خود  بهايدئولوژيك خود، كه طبعاً بايد آنها راهاي    رغم ديدگاه به
 توانستند نيروهـاي اجتمـاعي پيـشرويي را         زيرا ،درستي رفتار كردند    به در ترسيم واقعيت اجتماعي   

 ديـدي را در آينـده     ريزند و نظـم ج     مي هم  به آيند و روابط كهن را      مي كه از دل جامعه كهن بيرون     
 و فيلـسوف   منتفـد ادبـي   هـاي     ايـن بيـنش حتـي در ديـدگاه        . آفرينند، وفادارانه مجسم كننـد     مي

اش از منـابع ديگـر      گيـري رغـم بهـره   بـه  پايدار مانـده اسـت كـه         ، فردريك جيمسون  ،ماركسيست
هـا و  رفتار  تعيـين كننـده در پـس    ي نيرويـ    بـه  قائل  فرويد و الكان، باز    يچون آرا  غيرماركسيستي

 قهرمان شـرير رمـان      ، نيروي مهيب و ويرانگر هيت كليف      الً مث داستاني رمان است و   هاي    شخصيت
رابـرتس،  ( دانـد  مـي  رحم و خـشن   داري بي  را نشاني از خود سرمايه     ، از اميلي برونته   واترينگ هايتز 

1386: 120(  

و بيـرون از    زبان  داند كه بيرون از       مي  واقعيت را امر مسلم و قطعي و مشخصي        كلدر اين نگرش 
 .گيـرد  اين ديدگاه واقعيت را امري برساخته در نظر نمي       ،عبارت ديگر   به .ادراك آدمي وجود دارد   

مشهور شد و   » چرخش زباني « هايي بود كه بعدها به    صل جريان ادعاي برساخته بودن واقعيت حا    
از دل  . د زبان جست   كه بايد در خو    ،گزاره است كه معنا را نه در امر بيروني         اش اين مبناي اصلي 

كـه   است اين به كلي قائل صورتنظريه گفتمان به .اين ديدگاه بود كه نظريه گفتمان پديدار شد    
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 ايـن   ،در واقـع  . كنـد   مـي   معـين و محـدود     ، ادراك ما را از جهان بيرون مـشخص        ةقواعدي شيو 
هـان بيـرون از     ج  بـه  كنند كه ما از منشور آنهـا        مي را ايفاء اي    ند كه نقش ميانجي و واسطه     قواعد
. اسـت  واسطه   نوعيوجود   تناظري واقعيت قائل به    ة گفتمان درمقابل نظري   ةنظري. نگريم  مي خود

 دوتايي ميان   اي تناظري شاهد رابطه   ة در نظري  ،عبارتيبه. ين انسان واسطه زبان و شعور معنا آفر     
 ميانجي  نوعيايي   گفتمان ميان واقعيت و بازنم     ةكه در نظري  ، حال آن   هستيم واقعيت و بازنمايي  

 ، درك امر بيروني   ةكه شيو است   نظامي از معاني خودمختار      منزله بهشود كه همان زبان       مي واقع
 .كند  مي امر واقعي را معين، الكانةگفت  بهيا

 

  بيان مسئله و طرح فرضيه 
تن گفتمان چپ را در بر سـاخ        گفتمان، نقش ميانجي   ةايم با استعانت از نظري    در اين مقاله كوشيده   

 1320 ةدر دهـ     گفتمان چپ  ،گمان ما   به . اثر صادق هدايت نشان دهيم     حاجي آقا واقعيت در رمان    
 ةمايندگي آن را حـزب تـود    اجتماعي و فرهنگي ايران بود كه ن       –گفتمان مسلط در حيات سياسي      

 –ماركسيـستي   هـاي     تبعيـت از نظريـه      به  اين حزب  ، شاهرخ مسكوب  ةگفت  به .عهده داشت ايران بر 
خرده بورژوا، بورژوازي ملـي،     ،     انگشت شمار ِ دهقان، كارگر     ةجامعه را مركب از چند طبق     ،    ستيلنين

 ة سياست و نيـز ادبيـات را بازتـاب مـستقيم رابطـ             ؛دانست  مي بورژوازي وابسته و گروه روشنفكران    
هـا    همـين طبقـه     به  انسان اجتماعي در نهايت همان انسان مشروط       ،دانست و از نظر آن     مي طبقات

 كمونيـسم خـتم     بـه  گرفت كـه سـرانجام      مي نظري جبري در  تاريخ را پيشرفت ناگزير در جريان     . بود
در   اتيقمبارزه طب  بر  فهم تاريخ و معماي درهم بافته حيات اجتماع نيز بنا          ،تفكر و بنابراين  . شد مي

حـزب   1.شـد   مـي  گرفـت و داوري     مي  ماركسيستي شكل  »قانونمندي «قالب چند اصل كلي و يك     
 كارگر و بورژوازي ملي گذاشت و       ة ميان طبق  ة تكيه خود را بر مبارز     1320 ة ايران در اوايل ده    ةتود

در مراكـز    «،در نتيجـه  . شـد   مـي  نظر گرفت كـه بايـد بـا آن مبـارزه            اصلي در  يبورژوازي را دشمن  
                                                 
1. www.rouznamak.blogfa.com/post-266.aspx 
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داران در سرلوحه برنامـه كـار حـزب قـرار گرفـت و               طبقاتي بين كارگران و سرمايه     ةكارگري مبارز 
كـه  حـال آن  .»تـصرف كارخانـه دسـت زد     بـه تي حزب در بعضي موارد از اين هم فراتـر رفـت و        ح

 بسياري معتقدند ايـن خطـايي اسـتراتژيك در شـناختن نقـش بـورژوازي ملـي در مبـارزات ضـد                     
دار در  و سـرمايه  داري     سـرمايه   از ايـن برداشـت    ،گمان مـا    به .)185 :1385 جامي،. (استعماري بود 

: 1385 جـامي، (شـود     مـي  سودهاي كالن عايدشان    موجودي سودجو كه   منزلة  به ارد سرمايه ،ايران
 ، نيـز مـنعكس شـده اسـت و در نتيجـه            حاجي آقا  ميانجي گفتماني در رمان      نوعي مثابه  به ،)186

 تيپـي  ، ساخته است  يدار ايراني تيپ منفور و نفرت انگيز       همين ميانجي از سرمايه    ةواسط  به هدايت
 بـراي   دركـل  هايي كه هـدايت    گفتماني است مركب از همه رذائل و پستي        ايهكه در واقع برساخت   

، ايـن ترتيـب     بـه  .گذاشـت   مي بر او » رجاله « نام  به همين سبب   گرفت و   مي شرقي جماعت در نظر   
تا مسئله اين است كه او      . است انويهثكه هدايت عضو حزب توده بود يا نبود، بحثي          باره اين بحث در 

  واقعيـت اطـرافش  ةبـار  گفتمـان باسـتانگرايي در    ةواسـط   بـه  ر دوران رضاشـاه،   پيش از اين، يعني د    
كـرد و     مـي  ناشناخته بود كـه آثـارش را خـودش چـاپ           اي تقريباً زمان نويسنده  و در آن   نوشت مي

 در  ،ربورديـو ي پي ةگفت  به يا،     سياسي – ادبي اي در مركز حلقه   ما بعد از آن   ا،    خواننده چنداني نداشت  
. دهـد   مـي  گيرد كه امكانات تبليغي و انتشاراتي خود را در اختيار او قـرار              مي ي قرار مركز ميدان ادب  

  . گفتمان چپ را:كند  ميگرايانهاي كه گفتمان جديدي را جايگزين گفتمان باستانحلقه

 حـاجي آقـا    قهرمان صادق هدايت در رمـان        ،له اصلي تحقيق ما اين است كه آيا حاجي آقا         مسئ
 كـه تحـت تـاثير     اسـت    گفتمانياي     برساخته .ي ملي ايران است يا برعكس      تيپيك بورژواز  ةنمون

  ملي ساخته شد؟ داري   سرمايهدار وسرمايه   به ايران نسبتةرويكرد سلبي حزب تود

  

  چارچوب نظري
. ما در اين مقاله است    هاي    محور بحث  گفتمان درباره   ،ميشل فوكو، فيلسوف فرانسوي   هاي    نظريه

 آنها  ةهايي را كه دربار    موضوع يا ابژه   مندنظاماي    گونه  به داند كه  ميهايي    »رويه «فوكو گفتمان را  
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 نه امري   ،شود  مي داند كه توليد    مي جهاني را امري اين  » حقيقت «فوكو. سازند مي زنيم  مي حرف
قرار نگيرند و از » حقيقت «ةخاصي در حيطهاي  ممكن است شكل درنتيجه اين امر، .1استعاليي

 گذارد و آن را خرافـي تلقـي         مي  طب غيررسمي را كنار    طب رسمي ،    الًمث .ده شوند آن بيرون نها  
كننـده    قـدرت صـرفاً سـركوب      ،از نظـر فوكـو    .  گفتمان با قدرت پيوسته است     ،رواز اين  .كند مي

 فوكـو در تـاريخ      الًمـث  .اسـت 2 قـدرت زاينـده    ،عبـارتي   بـه   يا  بلكه توليد كننده هم هست     ،نيست
باره مـسائل    بحث در   ويكتوريا ةصور كه در دور   دهد كه برخالف اين ت      مي نشان) 1977(جنسيت  

در اين دوره دربـاره آن  ها  ثبيشترين بح ممنوع بود،ها    جنسي، از جمله مسائل جنسي پسر بچه      
شدت مراقب رفتارهـاي كودكـان پـسر      بهداشت ميگرفت و نظام آموزشي والدين را وا  مي صورت

 نــدا»منحــرف «واقعــاًهــا  ن تــصور دامــن زد كــه پــسربچهايــ  بــه،ترتيــبايــن  بــه وخــود باشــند
  .)31:1382ميلز،(

 ريـشه در    مسئلهاين   .نيستاي     تازه مسئلهجاي مفهوم ايدئولوژي،      به »گفتمان « انتخاب مسئله 
دنبـال فروپاشـي شـوروي و افـول جهـاني             بـه  ،بعـد   بـه  1990 ةهايي دارد كه از دهـ     گيريجهت

از نظر كساني كه اسـاس       ايدئولوژي،. ني سياسي صورت گرفت    نظام جها  نوعي مثابة  به كمونيسم
اشاره دارد اي انگار و منفيفرايند ساده بهكار خود را بر الگوي ماركسيسم عاميانه بنا كرده بودند،        

 گفتمـان . دهندكه با منافع آنها سازگار نيست     هايي تن مي  نظام  به ندانسته واسطه آن، هكه افراد ب  
سـيادت   ة دربـار  راهـي بـراي انديـشيدن       سياسي آشـكار،   ةيك برنام   به گي فقدان وابست   سبب  به
افراد لزوماً   آنكه فرض را براين بنا كند كه      گذارد، بي   مي  در اختيار  )سركوب خود   به تمكين مردم (

كنشگري سياسي با الگوهايي كه      در چارچوب نظري گفتمان،   . ندتفكرهاي    قربانيان منفعل نظام  
ماركسيـستي از   هاي    كه برداشت در حالي . متفاوت است  اند،شأت گرفته از مفاهيم ماركسيستي ن   

انقالب، بازسازي اقتصاد،   (شهري از وضعيت موعود      آرمانهاي    ديدگاه  به معموالً تاريخ و پيشرفت  

                                                 
1.transcendental  
2.biopower    
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الگوهـاي مبتنـي    . شـود   منجر مي  ،)گرايي و سرمايه داري   محو سركوب طبقه كارگر، نقد مصرف     
از آينـده  اي  انـدازهاي مـبهم و پيچيـده   اند، چـشم فتمان تدوين شده كه با استفاده از گ   يبركنش
   .كنند  ميعرضه

در نتيجـه    ، چنـدان روشـن نيـست      1عامليت  به هاي مربوط پرسش در چارچوب نظري گفتمان،   «
دارد كه پيامد كـنش خـود او        كنترل  كه آدمي چه ميزان بر رخدادهايي       اين هايي داير بر  پرسش

  .)42:1382ميلز، (»يابندهستند، هرگز پاسخي نمي

 ايـدئولوژي   ةاو بـا واژ   هاي    ها و رويارويي   حاصل بحث   گفتمان ةاز آثار فوكو دربار   اي    بخش عمده  
  مفهـوم  ة، از جنبـ   »حقيقـت  «مفهـوم  ةاز جنبـ  : نقد فوكو بر ايدئولوژي از سه جنبه اسـت        . است

ويژه در آثار لويي آلتوسر،     هي، ب ماركسيستهاي    در نظريه . ها ساخت -، از جنبه مفهوم زير    »سوژه«
تـوان بـر آن       مـي  يعني گويي موضعي وجود دارد كـه       ،موضع نقد علمي است    پرداز،موضع نظريه 
آورد بـر واقعيـت نظـر         مـي  و تنگناهايي كه ايدئولوژي پديـد     ها    دور از محدوديت    به قرار گرفت و  

هـاي    نظريهةهمنقد   به)1368( ادبي ةدرآمدي برنظري تري ايگلتون در كتاب پيش    مثاالً .انداخت
دوام   به داند كه   مي پردازد و آنها را از اين بابت ايدئولوژيك        نقد ادبي مي   ةماركسيستي در حوز  غير

كند كه از موضع      مي مطرح او نقد سياسي را      ،هادر برابر اين نظريه   . رسانندنظام موجود ياري مي   
تي تـشخيص دهـد     درسياست و ادبيات را به     بين س  ةتواند رابط نگرد و مي  جهان مي   به نقد علمي 

  . )269:1368ايگلتون،(

 چه نظـري    ،ها گزاره ةنظر او هم    به .چنين امكاني باور ندارد     به  فوكو ،گويد  مي  كه ميلز  نهوگهمان 
 هر كنش انتقادي را روابـط قـدرتي شـكل      .  از شأن و اعتبار يكساني برخوردارند      ،نظريچه غير و  

كه در برابر   هايي    و كنش ها    توان بين آن گزاره   پس نمي .  آن است  دهد كه آن كنش بخشي از      مي
فوكو مدعي نيست كه از .  شد قائلتفاوت دهند آن تن مي  بهكنند و آنهايي كهتعدي مقاومت مي

                                                 
1.agency  
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زمـان   هاي گفتمـان  يابد كه محدوده  در موضعي مي   او خود را  . گويدسخن مي » حقيقت «موضع
البته معناي اين امر آن نيست كه امكان اتخاذ موضـع انتقـادي             . اندخودش آن را مشخص كرده    

 .گيـرد ، بلكه در چارچوب گفتمان صـورت مـي        »حقيقت «اما اين موضع نه از منظر      ،وجود ندارد 
 1»پـذير شـناخت  «كند چه چيزي انديشيدني و چـه چيـزي        اين چارچوب است كه مشخص مي     

اي وجـود دارد    فرض استوار است كه آگـاهي      آگاهي كاذب بر اين      منزلةتصور ايدئولوژي به  . است
 تركيبـي از فـشارهاي اجتمـاعي، نهـادي و           ،بـاور فوكـو     به ؛ اما )موضع انتقادي ( كه كاذب نيست  

.  و دانش نظري از اين امر مـستثني نيـست          هاست   گفتمان ةگفتماني وجود دارد كه تعيين كنند     
 ،ميلـز ( كننـد  آن همدستي مـي خيزند و برخي باميچالش با گفتمان مسلط بر   ها به   برخي دانش 

1382 :46(.  

توانـد بـين اقتـصاد و سـاختارهاي         موضوع ديگر اين است كه فوكو اعتقادي نداشـت كـه مـي              
 بـاور   ،ارتـدكس هـاي     او بـرخالف ماركسيـست    . اي ساده برقرار كنـد    رابطهها    اجتماعي و گفتمان  

توانند   مي  خاص يدر زمان آدميان    آن چيزي است كه    ةكنند  تعيين نداشت كه زيربناي اقتصادي   
هـا     بـين اقتـصاد و سـاختارهاي اجتمـاعي و گفتمـان            ةاو برآن بود كه رابط    . بگويند يا بينديشند  

رسد نظر مي   به . اصلي نيستند  ةكنند هيچكدام تعيين  ،است كه در آن   اي    مبتني بر تعامل پيچيده   
عمدتاً  شناسي دانش او  نه كانون توجه كتاب ديري    .ل است اي استقالل براي گفتمان قائ    فوكو گونه 

و نقش ساختارهاي گفتماني در ساخته شدن امر واقـع          2و امر واقع  ها     بين متون و گفتمان    ةرابط
 .است

- گفتمان باعث مي   ،از نظر او  . دهندفهم ما از واقعيت ساختار مي       به هافوكو معتقد است كه گفتمان    

هـايي   پديـده  را از جرگـه ها  ه ديد شخص محدود شود و شخص طيف بزرگي از پديد      ةشود كه حوز  
 تعيـين   ،رو از ايـن   . يا حتي وجـود دارنـد، كنـار بگـذارد          ند،اشوند يا شايان توجه     مي كه واقعي تلقي  

                                                 
1.knowable. 
2.the real  



    بورژوازي ملينوعي ِ گفتماني يا نمونه اي، برساختهحاجي آقا

 44

 بـراي   ،سـپس . گفتماني است هاي    از رويه اي     نخستين مرحله در تاسيس مجموعه     حدود يك حوزه  
داننده بايـد حـق سـخن گفـتن     درون هستي فراخوانده شود،    به  گفتمان يا شيء فعال و     هراين كه   

اقتـدار و مـشروعيت      بهبا   طتبمرهاي    ورود گفتمان بناگزير از پرسش    ،    بدين ترتيب . براي خود بيابد  
  : برساخته شدن اشياء اين استةربارفوكو د عباراتترين  يكي از معروف. ناپذير استجدايي

 تـشكيل   ارد كه پـيش از آغـاز      گذفرض را بر اين مي     ]1 آغازين ةتجرب[ موضوع 
، پيش از آن كه حتي تجربه بشري توانسته باشد در قالـب             ةگونه تجرب شدن هر 
 موجــود، تــا آن دمســاده شــكل بگيــرد، معناهــايي از پــيش انديــشمِمــن مــي

نظـم   جهـان پيرامـون مـا       به اند كه اصطالح گفته شده، در جهان رواج داشته       به
. گـشودند يي بدوي مي  روي نوعي شناسا    به بخشند و آن را از همان آغاز كار       مي

بدين سان ميان ما و جهان گويا نوعي همدستي آغازين در كار است كه امكان               
كند كه    مي كند، و كاري    مي را براي ما فراهم    در جهان و   سخن گفتن از جهان   

 نـيم و اش قـضاوت ك جهان اشـاره كنـيم، از او نـام ببـريم، دربـاره            به ما بتوانيم 
 معنـايي    خود اشـياء   ةدر زمزم  [...] بشناسيم سرانجام در قالب حقيقت جهان را     

جز آن كه آن معنا را برگيرد ندارد؛ و همـين زبـان              كاري در كار است كه زبان    
با ما از بودني كه خـود آن حكـم           طرح خويش، ترين    از همان ابتدايي  ،    است كه 
  ).3-42 :1378 فوكو،( گفته است  ميسخن اش را داشته،شيرازه

 

  روش بررسي
 ابتـدا خطـوط كلـي       ،اين ترتيب   به .ايمگفتمان غالب دوره قرائت كرده      به ن را با ارجاع   ما متن رما  

نظر را بر بستر اين خطوط بـازخواني         رمان مد  سپسگفتمان فرعي اين دوره را مشخص كرده و         
اگـر  . يمسـاز هاي برگزيده برجـسته     ايم آن خطوط را دوباره در رمان      عبارتي كوشيده   به .ايمكرده
ظاهر كردن عكس در تاريكخانـه    بهتوانيم روش قرائت خود را   مي تفاده از قياس باشيم   اس  به مجاز

                                                 
1.experience originaire  
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. ايـم  را بر متن رمان ظاهر كرده      -اشمعناي فتوگرافيك   به -ما تصوير نگاتيو  . عكاسي تشبيه كنيم  
اسـتخراج شـرايط     بـه  شخصي او،    ةروانكاوي نويسنده و زندگينام    به قرائت خود    ة در شيو  ،بنابراين
. ايمدادهن اهميت   اي كه رمان در آن پديد آمده است       ايدئولوژي دوره   به  و  دي اجتماعي دوره  اقتصا
مريكـايي كـه از     ا يرتز مـردم شناسـ    يكيلفورد گ   قرائت ما آن روالي است كه با استعانت از         ةشيو

دوره  ، قرائتةمطابق اين شيو . ايمناميده» توصيف تفصيلي  «ميشل فوكو تاثير گرفته است، آن را      
 گفتمـاني   گوناگونتجليات  بهگيريم كه   مورد نظر را در حكم فرهنگي متمايز در نظر مي          تاريخي

 .يـم ادهكـر  توجـه    )دهنـد   مـي  اند و موضوع مـا را تـشكيل       دست ما رسيده    به انواع متوني كه  (آن  
اجتمـاعي و  هاي   دقيق و تفصيلي روالةتوصيف تفصيلي عبارت است از تحليل مبتني بر مشاهد      

نظـر گرفـت    توان نوعي تحليل گفتمان در    را مي توصيف تفصيلي   ). 232: 1382 برتنز،( فرهنگي
وجـود در پـس متـون را    شناختي و معرفـت شـناختي م  كند مفروضات هستي  ما كمك مي    به كه

كنـد و ايـن روش        مـي   مـشخص مـشروط    ي هر متني خود را در گفتمـان       ،براين روش بنا. دريابيم
  .ندكاني متن را آشكار تواند مفروضات گفتممدعي است مي

  

  1320 ةده در  اجتماعي ايران-وضعيت سياسي 
بـا  . دهنـد حكومت رضاشاه پايان مي     به كنند و ، متفقين كشور را اشغال مي     1320سوم شهريور    

قـصد   بـه  هاي سركوب سال. شودخارج شدن رضاشاه از كشور، اوضاع سياسي كشور دگرگون مي         
پايان   به گرايانهباستانهاي    سازيمجازي بر اساس تاريخ   يك دست كردن كشور و ايجاد يك ملت         

تي كه تـا    قدر. شودريزد و تكه تكه مي    هم مي   به بارهسد و آن وحدت ساختگي و تبليغي يك       رمي
كرد، اكنون از بود و آن را بر يك ملت ظاهراً واحد اعمال مي   واحد ي فرد پيش از اين در انحصار      

ظهور سلطنت كودتـايي محمدرضاشـاه،       سال از سقوط رضاشاه تا    فاصله سيزده     به .بين رفته بود  
هـاي خـارجي و عامـه       سـفارتخانه كابينه،  ،    قدرت بين پنج قطب جدا از هم، يعني دربار، مجلس         
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تالطمي ديگر، از     به در اين سيزده سال، كشور از تالطمي اجتماعي       . شوددست مي   به  دست مردم
 ةگفتـ   بـه  .كنـد تنـشي ديگـر گـذر مـي         به  ديپلماتيك ي ديگر و از تنش    يبحران  به بحراني سياسي 

هـاي   كـشمكش ،نفوذ اجتماعي نظارت داشتذيهاي    دولت بر گروه     رضاشاه ة در دور  ،آبراهاميان
. چيز نظارت داشـت   ساخت، جامعه را در قالب جديدي ريخته بود و بر همه          سياسي را پنهان مي   
  ). 154: 1377آبراهاميان،( هاي سياسي عميقي نمودار شده بوداما اكنون، كشمكش

هـاي  سـتيزه : كننـد هاي سياسي و پارلماني و مجامع صنفي ظهور مـي         انبوهي از احزاب و گروه     
  و  هـاي مـذهبي   هـا، فرقـه   مخصوصاً بين همـسايه   ،    هاي قومي ويژه در شهرها و رقابت    هطبقاتي، ب 

  . ود وضعيتي انفجاري براي كشور پديد آورده بدر روستاها هاي زبانيگروه

-از سي و شش روزنامه    . هاي طبقاتي كشور نيز محلي بودند براي نمايش كشمكش      هاي    روزنامه 

 از جملـه    ،شـدند، تقريبـاً همـه     اي كه طي چهار سال پس از تغيير سلطنت مرتـب منتـشر مـي              
بعـضي  . دانـستند اي از طبقات متعارض ميمالكان توانگر، ايران را مجموعه      به وابستههاي    روزنامه

دارنـد كـه از مالكـان        كوچكي قرار   حاكم ةزير سركوب سياسي طبق     مردم ةد بودند كه تود   معتق
نـشريات  .  دولتي تشكيل شـده اسـت      ةافسران ارتش و مقامات بلند پاي      درباريان متنفذ،  فئودال،

هاي زحمتكش زير استثمار اقتصادي طبقات بـاال قـرار دارنـد كـه از               ديگر مدعي بودند كه توده    
 و صـاحبان نوكيـسه صـنايع تـشكيل         كارمنـدان ثروتمنـد   ،    داران وابـسته  سـرمايه  مالكان،   ةعمد
طبقـه   كوش كوچكي بودند كه بين     گروهي ديگر نگران طبقه متوسط سخت      همچنين،. شود مي

  ).156 :1377آبراهاميان،. (اي گرفتار بودماندهسواد عقبباالي غارتگر و طبقه پايين بي

   
  گيري حزب توده شكل

ـ ايـن حـزب در آغـاز    . حزب تـوده در ايـران تـشكيل شـد          بود كه  رايطدر اين ش    ان حزبـي  چون
 كه در   بودند» پنجاه و سه نفر   «   به بانيان آن از بازماندگان گروه موسوم     . دموكراتيك شكل گرفت  
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اي صورت جبهـه  بهبرنامه حزب اين بود كه      . زندان افتاده بودند    به  و دوران رضا شاه دستگير شده    
ـ  . خواهان و مخالفان استبداد باشد     عدالت ةل هم  شام وائتالفي    كمونيـستي تـصور     يتشكيل حزب

 شـوروي، ( دسـت متفقـين    بـه پـس از اشـغال كـشور        هـم  ايـران سياست روز دولـت     . ناپذير بود 
 روابط ايران بـا ايـن كـشورها خدشـه وارد            به زيرا. با چنين كاري سازگار نبود    ) انگلستان، آمريكا 

  . كرد مي

تهـران، شـعارها و     در1321 مهر مـاه  17در نخستين كنفرانس ايالتي خود در حزب توده ايران     
 در اين كنفرانس اعالم شد كه حزب تـوده ايـران          . تر كرد تر و مشخص  هاي خود را كامل   خواسته

. كنداين نيرو است كه مبارزه مي       به يهيچ نيرويي جز نيروي مردم ايران متكي نيست و با اتكا           به
گونه استعمار  برعليه هر  «و »متحد شويد ،    ورانروشنفكران و پيشه   دهقانان، كارگران، «شعارهاي

  . شعارهاي قبلي اضافه شد  بهنيز » كشور ايران مبارزه كنيد

هاي مهم رشد حزب توده شكست ارتـش هيتلـري در اسـتالينگراد و پيـشروي ارتـش                  از زمينه  
ان بـراي بررسـي چگـونگي       سرخ و تشكيل كنفرانس تهران با شركت سران سه دولت بزرگ جه           

ادامه اقدامات الزم براي تسريع پيروزي و انتشار اعالميه تضمين اسـتقالل اقتـصادي و سياسـي                 
نفـع    بـه  بود كه تـوازن قـدرت را در داخـل كـشور            )1322آذرماه  ( ايران از جانب اين سه دولت     

از كانديداهاي حزب  هشت تن ، اين امرةدر نتيج.  تغيير داد،ويژه حزب توده  به ،گرانيروهاي چپ 
  .مجلس راه يافتند  به چهاردهمةشمالي در انتخابات دورهاي  از استان

 نيـروي   به  اعالم داشت كه حزبي ملي و متكي       1322 حزبي خود در     ةحزب توده در اولين كنگر     
با استعمار و فقر كه نتيجه توسعه استعمار خـارجي اسـت مبـارزه              « و است» ستمديده طبقات«

  ).175:1385 ،جامي(» كندمي

هـاي     تشكيالت حزبي و مبارزات پارلماني و نيات و نقشه         ة حزب توده تنوير افكار و توسع      ،ضمناً 
احسان طبري در نطق خـود      . كند خود اعالم مي   ةخواهانه را از اهداف عمد    طلبانه و آزادي  اصالح
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 لـت ايـران   منفعـت م    بـه  كند كه حزب جـز     اعالم مي  ،از طرف حزب   در اولين كنگره حزب توده،    
  ).180: 1385جامي، (ت هيچ دولت و قدرتي توجه ندارد منفع به

گيـري خـود در      ايران در زمان ِ شكل     ةحزب تود  ،دو انقالب   آبراهاميان در ايران بين    ةبنابه نوشت 
 هـاي ايـن كـشور     انگليـسي و كنـسول     آبراهاميان از مقامات  . بيشتر شهرهاي ايران شعبه داشت    

سـاختار   « حزبي است كه داراي    نهايگاز جمله اين كه حزب توده       . ندكحزب نقل قول مي   درباره  
 است و ديگر اين كه حزب توده با پيروزي در مبـارزات انتخابـاتي               »خط مشي معين   «و» منظم

نارضـايتي طبقـات پـايين دامـن زنـد و ضـرورت               بـه  تواندمي  مؤثري زرط  به نشان داده است كه   
  ). 236: 1377آبراهاميان،( هدقرارد اصالحات اجتماعي را در وسط صحنه

تهـران، راسـتي در مـشهد، آذربايجـان در           ، در رزم  و رهبر: حزب صاحب چند روزنامه بزرگ بود     
 بـا آوردن نزديـك      كانديـداي حـزب    23در انتخابـات دور چهـاردهم،       . تبريز، جودت در اردبيـل    

اخذ شده را در سراسر  درصد از كل آراي 13 بيش از    ،درصد از آراء     70هزار رأي، بالغ بر     200 به
ي از  مـذهب  يـك سـازمان راديكـال غير       ،در تاريخ ايران   براي نخستين بار   «.دست آوردند   به كشور

  ). 263: 1377آبراهاميان،( »حمايت عمومي برخوردار شد

  

  حزب توده در عرصه فرهنگ
 حـزب تـوده در      ،نبـود نظرگير   در عرصه حيات سياسي و اجتماعي كشور         فقطنفوذ حزب توده     
ي بـا حـزب     نحـو   بـه  اكثر شاعران و نويسندگان كشور    .  فرهنگي نيز نفوذ بالمنازعي داشت     ةوزح

كـرد و   را تعريـف مـي    » شـاعر  «و» نويـسنده  « اكنون حزب توده بود كه     .توده پيوند يافته بودند   
نويسنده كسي است كه براي مـردم و        .  نويسنده است  چه كسي  شاعر و    چه كسي كرد  معلوم مي 

  . نوشتاز مردم مي
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كـه از  » شـبه فرهنـگ  « خويش زنداني يـك    ةنوب  به شود كه خود  نويسنده زنداني خوانندگاني مي   
درست در ايـن شـرايط اسـت    . تراود هستند  سياسي حزب توده مي    -هاي فرهنگي راستاي برنامه 

مـصباحي پـور    ( گيـرد  توليدهاي ادبي را فـرا مـي       ةكه يك خوش بيني وهم آلود، ميدان گسترد       
  ).129 :1358ايرانيان،

بود و اين نفرت را در      متنفر مي ها    داران و زمين داران و فاشيست     نويسنده يا شاعر بايد از سرمايه     
زحمتكـشان و مخـصوصاً     بـه اميـد و عـشق    هـاي     آثار او بايـد پـر از مايـه        . دادآثار خود نشان مي   
و فالكـت  كوشيدند در آثار خود از آثار مخـرب فقـر   نويسندگان و شاعران مي  . سوسياليسم باشد 

گذاشـتند و حـق نداشـتند از طبقـه          نمايش مـي    به آنها بايد قهرماناني انقالبي را    . مردم بنويسند 
اگر حزب از اثر نويسنده يا شاعري ناراضي بـود،        . تفاوت نشان بدهند  مأيوس و بي  اي    كارگر چهره 

 طرفدار حـزب    تفاوتي حزب و خوانندگان   بيبا  احتمال اين كه اين اثر و نويسنده آن با بايكوت و            
  :گفته مصباحي پور ايرانيان  به.رو شود بسيار بود بهرو

اي از اثرهـا از      پـاره  ةبـار بايكوتاژ و سـكوت در    ( اين فشار هم روانشناختي است    
اي از  فراهم آوردن امكـان چـاپ و پخـش پـاره          (و هم مادي    ) سوي حزب توده  

ي يـك نويـسنده     نـاموري و گمنـام    . ) آنها ة دربار هاي گسترده گريآوازه اثرها و 
. گيـرد كه حزب توده در برابر او مي       ايستجبهه  به بسته] مستقيماً[راستاراست  

فرهنگي جامعه  -زندگي سياسي  به دراين دوره نقش حزب توده در راستابخشي      
  ).29: 1358 مصباحي پور ايرانيان،(انكار ناكردني است 

 هنـر و  بـارة اد جماهير شـوروي در   هايي بود كه در اتح     نظريه زمينهشك الگوي حزب در اين      بي 
شد و ريشه در عقايـد و افكـار          ادبيات در نبرد براي پيروزي پرولتاريا مطرح مي        ةهنرمند و وظيف  

  .لنين و گوركي داشت

  



    بورژوازي ملينوعي ِ گفتماني يا نمونه اي، برساختهحاجي آقا

 50

  تلقي حزبي از هنر و ادبيات

ست كـه    روبنا ةمنزل  به نوعي ايدئولوژي  زبي، ادبيات در هر صورتي كه باشد      ح مطابق اين تفسير   
اي مستقيم و سرراست بين زيـر       اين تفسير رابطه  . كندقتصادي جامعه آن را تعيين مي     زيربناي ا 

ادبيـات ايـدئولوژيك ِ      ادبيات قبل از برقراري سوسياليـسم     كند و از آنجا كه      بنا و روبنا برقرار مي    
و آگـاه   نشان دادن اين نقش ِ ايـدئولوژيك          منتقد ةشود، وظيف سلطه طبقاتي تلقي مي   گر ِ توجيه
ادبيات بـورژوايي اسـت و روشـنفكران در دوران سـلطه             مخصوصاً ، مردم از ادبيات منحط    كردن

هـا بـر   ايـن رويكـرد تـا مـدت       . انقالبي پرولتاريا حمايـت كننـد     بورژوازي وظيفه دارند از حركت      
نيـز   وقوع رويدادهايي مثل انقالب اكتبر و جنگ اول و دوم جهـاني           . ادبي حاكم بود  هاي    بررسي

 كـه   - روشنفكران ناچار بودند در مبـارزه ميـان سوسياليـسم            ،در اينجا . ري رساند سلطه آن يا   به
 خـود را   ، و فاشيسم، جانب سوسياليـسم را بگيرنـد و در نتيجـه            -پرچمدار آن اتحاد شوروي بود    

پرولتاريا   نوعي حمايت از سوسياليسم و     ،ديدند كه در آن   نوشتن نوعي ادبيات متعهد ملزم مي      به
  .مضمر بود

ايـن    عاجل هر روشنفكري بود و بقيه قضايا فرع بر         ة وظيف ي مبارزه براي عدالت اجتماعي    سودا 
سـتايش از آن    بـه  بـسياري از روشـنفكران غربـي   ،با پيروزي انقالب اكتبـر . شدموضوع تلقي مي  

هـا،   يعني بلشويك  ،گامان آن ، انقالب اكتبر و پيش    1930گمان نخبگان فكري دهه       به .پرداختند
 خرافـات بـورژوايي را از پيكـر انقـالب     ةند؛ پوسـت ندرسـا   فرجـام   بـه  انقالب فرانـسه را كار ناتمام 

كـار    بـه دست ،]اتحاد شوروي[درآنجا«: آندره ژيدةبه گفت .ند و دنيايي شكوهمند ساخت    ندتراشيد
كـرد و نويـد جهـش       هاي مارا از اميد ماالمال مي     اي كه قلب  تجربه نظير شده بودند،  بياي    تجربه

 »حركـت درآورد    بـه  توانست تمام بـشريت را پـشت سـر خـود          اين جهش مي  . دادا مي عظيمي ر 
  ).53: 1383باستر،(
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 آندره ژيد در اين زمـان خـود را         .شودتبديل مي » واقعيت  به يوتوپيا«گفته ژيد با انقالب اكتبر     به 
ر خويـشاوند دو   «تعبير او ضـد فاشيـسم يعنـي         به دانست و مي و ضد فاشيسم   »قلباً كمونيست «

  ). 53: 1383باستر،( »كمونيسم

ماركسيسم ياري   هژموني بيشتر   به اي پيش آمد كه   گونه  به پس از جنگ دوم جهاني نيز وضعيت      
 گرايـي، مريكا، بـا عنـوان چـپ      اكارتي براي روشنفكران در     تور مك سناهاي    پرونده سازي . رساند

هـاي   اعتبـار داعيـه    بـه  ن،مريكـاي التـي   اا و   فريقـ ا ،سـيا ا ةطلباناستقاللهاي    نهضت جنگ كره، 
 تـا   ،و امپرياليـسم يـاري بيـشتري رسـاند        داري     سرمايه انساني بودن ها درخصوص غير  كمونيست

 نقـد عقـل     ،اي چـون ژان پـل سـارتر در كتـاب خـود            جايي كه اگزيستانسياليست شناخته شده    
آغـاز  كوشيد بين ماركسيسم و اگزيستانسياليسم سازگاري برقـرار كنـد و از همـان                ديالكتيكي،

و » شـود از آن فراتـر رفـت       تنها فلسفه عصر ماست كه نمي      «كند كه ماركسيسم  سخن اعالم مي  
 ).202: 1373هيــوز،( نيــست» كوچــك و بيگانــه در قلــب آناي  دايــره«اگزيستانسياليــسم جــز

ــهبــسياري از روشــنفكران را استالينيــستي-ني گفتمــان ماركسيــستيهژمــو ناديــده گــرفتن   ب
  . شوروي واداشتهاي حكومتپروبلماتيك

  
   ادبيات حزبي در ايرانةپيشين

، ه بـود  تأسـيس شـد     شمـسي  1320 كـه در     چند اين گفتمان از طريق حزب قدرتمند توده       هر 
تـر از   گيري آن را بايد در زماني پـيش       شكل ةاما نطف  د،شبرفضاي فكري و فرهنگي ايران مسلط       

نام  ا برااي  مجله،  » نفر53«  بهوسوماز اعضاي گروه م  اين جست؛ يعني زماني كه دكتر تقي اراني،       
 .هنر و ادبيـات اختـصاص داده بـود          به رااي    اين مجله صفحه  .  شمسي منتشر كرد   1312در   دنيا

. را دارد  د، عنوان هنر و ماترياليسم    ش اول دنيا، منتشر     ةدر شمار   كه در اين زمينه   اي    اولين مقاله 
  .بود برگزيده دون ناخدا را براي خودمستعار فري، نام  است كه آن بزرگ علويةنويسند
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يكـي از نتـايج    و غيـره،  حقوق فلسفه، هنر نيز مانند علم، «:شود  مي اين مقاله با اين جمله آغاز      
  مراحل اوليـه حيـات اجتمـاعي انـسان         ويژه در  هنر به  ،عالوه براين . »مادي زندگاني بشري است   

وحدت و انتظـام     «ايجاد ،الًمث .»استرابطه مستقيمي با احتياجات عملي زندگي مادي داشته         «
نخستين معني و هدف رقـص و شـعر و           اي كارهاي مشترك و تكرارهاي عادي     تجليات روحي بر  

موسيقي بوده و فقط بعدهاست كه در نتيجه توسعه زندگي مادي و حيات اقتصادي جامعه افكار     
تقيم ايـن پديـده بـا    رابطـه مـس   «و با ايجاد تحوالتي در هنر» و روحيات جديد توليد شده است    

كوشد ثابت كند كه هنر     نويسنده در اين مقاله مي    . »شودحوايج ضروري و مادي جامعه قطع مي      
مادي بوده و يكي از مظاهر زنـدگي اجتمـاعي           كه يكي از تظاهرات روحي بشر است،      نظر  از اين   

 ). 8-37: 1384مومني،( انسان است

 فـراهم   اجتماعي پيـدايش ادبيـات جديـد      اي  ه  علوي سواي اين كه معتقد است شرايط و پيشنه        
-يمـ بـر   » ارزش « ديگري نيز براي ناكامي اين نويسندگان در آفرينش آثار بـا            علت نشده است، 

ايـن    بـه  تـا  شـوند، »  منطقـي  ةيك عقيد «طرفدار شمارد و آن اين است كه اين نويسندگان بايد        
 متجدد و پيـشوا،   هاي    ه در توده  تري ايجاد كنند ك   شايد بتوانند در آتيه نزديك آثار بزرگ       ترتيب

. كدام بتوانند رل تاريخي بـازي كننـد  تاثيري كرده و هر،  ولو متجدد و پيشواي آتيه هم كه باشد    
  آنهـا را   ةكنـد و وظيفـ      مي نويسندگان و هنرمندان    به پند و اندرز دادن      به  علوي شروع  ،در اينجا 

گيرد كه هنـوز نتوانـسته        مي به صادق هدايت ايراد     و شماردبرمي» سطح ذوقي مردم   باال بردن «
نااميدي  او در آثار هدايت هرج و مرج و        قوانين علت و معلول را تشخيص دهد      است نظام عالم و     

مومني، (داند    مي يند وضعيت مادي زندگي او    ابيند و آثار او را مستقيماً بر        مي خودكشي  به و ميل 
1384 :173.(  

هـاي عظـيم سياسـي و       كه همزمان است با دگرگـوني      ،حزب توده ين جريان فكري با تشكيل      ا 
 حـزب تـوده را     اي كه جـالل آل احمـد،      گونه  به شود،اجتماعي در ايران، پرنفوذتر و فراگيرتر مي      

 ة اسـطور  ،بـه گفتـه عابـديني      .دانـد  مي» 20 اول پس از شهريور    ةميداندار وقايع ده دوازده سال    «
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 چـون سـعيد نفيـسي و        كه افرادي سانكند، آن ود مي روشنفكران را جذب خ    شوروي بسياري از  
ترين در اين دوره از فعال   اند،كه از سخنرانان مجالس پرورش افكار رضاشاهي       ،علي اصغر حكمت  
  ). 1369:85عابديني،( شوند مي،هاي حزب تودهاز مجله ،پيام نو مردم وهاي  نويسندگان مجله

  

  اين دوره تاثير حزب توده بر روشنفكران
 ةگفتـ   بـه  . برنويـسندگان مهـم ديگـري نيـز تـاثير گذاشـت            زب توده عالوه بر صادق هـدايت      ح 

 تا  احمد آرام   و رسول پرويزي  عبدالحسين نوشين،  احمد و ابراهيم گلستان،   جالل آل  آبراهاميان،
هوادار حزب   ،1326خصوص در دوره    هب بسياري ديگر نيز،  . كردندها براي حزب فعاليت مي    مدت

محمد تقي بهار كه نماد شعر       و   باني شعر نو   ،)علي اسفندياري ( از جمله نيما يوشيج    ،توده بودند 
پيـام   حزب تـوده و  ةنشريه روشنفكران ،مردمنيما از طريق انتشار آثار خود در ماهنامه  . كهن بود 

گفتـه    به بهار كه منتقد اصلي نيما بود،     . به شهرت دست يافت    ارگان انجمن ايران و شوروي،    ،   نو
را  »زيـر بتـه   « و قطعه طنز آميـز     حاجي آقا هدايت رمان    .هايمان از حاميان نزديك حزب بود     آبرا

خـود جـذب     بـه را نيز تر حزب توده نويسندگان جوان   ،عالوه براين . تحت تاثير حزب توده نوشت    
محمـود  (آذيـن   بـه  ؛شـب بـازي   صاحب مجموعه داستان خيمـه     كساني چون صادق چوبك،   . كرد

سوي   به صاحب مجموعه داستان   ابق نيروي دريايي و مترجم آثار شكسپير،      ، افسر س  )اعتماد زاده 
 ؛پيروان نيما  از احمد شاملو، ؛  سردبير نشريه طنز آميز چلنگر     علي افراشته، ؛   سعيد نفيسي  ؛مردم

 .بـسياري ديگـر     محمود تفـضلي و    ؛رهي معيري  ؛فريدون توللي  ؛مهدي اخوان ثالث   نادر نادرپور، 
ادبيـات  » شرح رجال  «تواند  مي ورت اسامي نويسندگان طرفدار حزب توده      ص ،گفته آبراهاميان  به

 اشـاره ) 1326(1947كـه تـايمز لنـدن در        همچنـان ). 304: 1377آبراهاميـان، ( نوين ايران باشـد   
 .را جـذب كـرد  » جوانان ايرانيترين  و تحصيل كرده  ترين    مستعد «حزب توده در اوج خود،     كند، مي
هاي غربـي   ديپلمات «:شمسي چنين نظر داد   1331واتور در اواسط    وبسرا فرانسوي   ة نشري چنينهم



    بورژوازي ملينوعي ِ گفتماني يا نمونه اي، برساختهحاجي آقا

 54

اسـتثناي    بـه  بقيـه  كنند و صد روشنفكران ايراني در حزب توده فعاليت مي       در 30كنند كه   اقرار مي 
  .)304: 1377هاميان،آبرا(» اندهوادار آن حزب مريكا،ا معدود كسان هوادار انگلستان و

   

    نويسندگان ايرانةنخستين گنگر
شمسي، كه بـا    1325  تيرماه م تا دوازده  مچهار از»  نويسندگان ايران  ةنخستين كنگر  «ا تشكيل ب

سـيادت   ،شـود يران و اتحاد شوروي تـشكيل مـي       ت مديره انجمن روابط فرهنگي ا     ئهمكاري هي 
ايـن انجمـن در دسـت        گفته بـزرگ علـوي،      به .رسداوج خود مي    به  فرهنگ ةعرص حزب توده در  

مقـصود از تـشكيل      البته با كمك ايرانيان و دستگاه دولتي ايران،        «: بود تبليغات سفارت شوروي  
سود سياست خود در جهـان و تبليـغ           به ها و دولت شوروي   اين انجمن، گذشته از تبليغات روس     

  ).274: 1377احمدي،(» اين بود كه روشنفكران ايران را جلب كنند ماركسيسم،

مـردم   و كه هدفش تحكيم دوستي ميان مردم ايـران و         ننام پيام  ا ب ايانجمن ضمن انتشار نشريه    
 ايـن يـا     ةهايي دربار سخنراني بار  كه هر  ختسابزرگي براي مجالس سخنراني      ، تاالر بودشوروي  

 پيـام نـو     ةيها در نشر  د كه اين سخنراني   شكر روس و شوروي در آن ايراد مي       آن نويسنده يا متف   
  ).264: 1377احمدي، ( نددشمنتشر مي

-نقد ادبي در ايران ابراز مـي       ة دربار هاي نويني براي نخستين بار ديدگاه   ،     نويسندگان ةردر كنگ  

حتي نويـسندگان و شـاعران       .سازدشود كه مالك و متر و معيارش را رئاليسم سوسياليستي مي          
-كاري چون علي اصغر حكمت و ملك الشعراي بهار تحت تـأثيراين گفتمـان قـرار مـي                 محافظه

  :ويدگبهار مي. گيرند

از طرف خود ملت حمايـت      ] ادبيات[رسيده است كه بايستي اين فن        ايامي فرا 
شود و مردم دريابند كه حيات سياسي و اجتماعي و اقتصادي آنها رهين زبـان               
و ادبيات آنهاست و براي بقاي شخصيت ملي و استقالل سياسي خـود بايـد از                
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زيرا ديگر حـوزه   . نمايندعالقه و التهاب تمام حمايت      نويسندگان و گويندگان با   
 وسيع امروزي حمايت كنـد     ديني و استطاعت دربار قادر نخواهد بود از ادبيات        

و اگر مردم خود از ادبا و نويسندگان خويش حمايت نكنند باز ديوانگاني پيـدا               
ملت   شوند كه بخواهند اين حقيقت بارز و مسلم جهاني را انكار كنند و بگويند             

  .)19 : 1385بهار،( خواهدشعر و ادب نمي

  :گفته حكمت به 

 تغيير در اوضاع سياسي در ممالك جهان و همچنـين تجديـد ناگهـاني رژيـم                
را آزاد و موانـع را از       هـا     ها را باز و قلـم     اجتماعي زبان   به حكومت ايران از فردي   

طبقـه   حـال اقتـصادي     به بحث در افكار و عقايد اشتراكي، توجه      . ميان برداشت 
فساد حكومتي و     به هبودي زندگي رنجبران و كشاورزان، توجه     كارگر، سعي در ب   

اهتمام در بهبود اوضاع اجتماعي و سياسي همه مطالبي است كه در ايـن دوره       
موضوعاتي كه در اين دوره محل بحث شعر        ... در افكار اجتماع پديد آمده است     

اقص غالباً انتقاد از رژيـم، شـكوه از پريـشاني اوضـاع، ذكـر معايـب و نـو                 است،
  ).51: 1385بهار،(اجتماعي و آرزوي اصالحات اقتصادي است 

   

   حزب توده و صادق هدايت
 او را جذب كهد رك و حزب سعي فراواني مي بوديكي از نويسندگاني كه مورد عنايت حزب توده          

 .دادترين نويـسنده ايـران لقـب     مثل احسان طبري او را بزرگ     الفي .بودخود كند، صادق هدايت     
ارزش نيست و آثـار     كس ترديد ندارد كه هدايت از زمره نويسندگان مبتذل و بي          يده او هيچ  عق به

كور بيان احساس يك انسان مايوس و متنفر         بوف ،از نظر او  . نقص است درخشان و بي  اي    او نمونه 
.  حاجي آقا توصيف اخالق متداول عصر اسـت         و اهرانه از روح زمان    علويه خانم تصويري م    ،از ابتذال 

. كنـد اسي را وارد ادبيات و داسـتان نويـسي فارسـي مـي            نشبار روان  هدايت اولين  ،نظر طبري   به ناب
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سـتايد و    فلكلور و آداب و رسوم مردم مـي        ةضمن اين، طبري كوشش هدايت را در تحقيق دربار        
  ).1326طبري، (كند عنوان يك محقق ارزشمند ياد مي  بهاز او

ايـن  . كنـد هـاي نويـسندگان معاصـرش مقايـسه مـي         انهاي هـدايت را بـا داسـت       طبري داستان 
هـاي  پردازيجمله «و» احساسات قالبي «با» مصنوعيهاي    داستان «نگارش  به نويسندگان بيشتر 

وفايي مرد و دغلكاري زن و پايان زنـدگي او در فاحـشه              بي موضوع عمده آنها  . ندمشغول» خنك
- صـحنه   داش آكل   و د گوژپشت، مرده خورها   داو اما هدايت در آثار اوليه خودش، مثل      . خانه بود 

نظـر    بـه  .پردازدتجزيه روح مردم و محيط خود مي        به كند و اي از زندگي را برجسته مي     هاي تازه 
 امـروزي را كـه اسـير چيزهـاي          ةجامعـ » مبتذلِ« بشرِ كلدر بلكه   ، هدايت نه فقط ايراني    ،طبري

كنـد و چـون آن را   نه است تجزيه ميپسندازنداني قيدها و نظامات غلط و خود  مغز و   عادي و بي  
و هدايت بشري را دوست دارد كه نـه         . شوداز آن متنفر مي    يابد،آلي خود نمي  مطابق الگوي ايده  

شـديد اجتمـاع مـا، در او كـه           بلكه بخصوص از ابتذال بري باشد، فـساد و ابتـذال          ،    فقط از فساد  
هـدايت  . زاري شديد ايجاد كردهبي،  آرزومند يك دنياي زيبا و يك انسان وارسته و ارجمند است 

عمـل و    زيبايي در كليـه مظـاهر      بلكه،    شيفته زيبايي است و نه فقط زيبايي طبيعي و جسماني         
  ).1326طبري، (اراده انسان، مثالً زيبايي در اجتماع و زيبايي حكومت كردن

وف كـور بيـرون    ظلمات ب  «پايان رسيدن دوره استبداد رضا شاهي، هدايت از         به  با ،از نظر طبري   
-وطن با قلم خود خدمت مي      جنبش آزاديخواهي    به حاال او  «و» آمده و اميد خود را شروع كرد      

طبـري   .»مردم است  بهدهد كه تنها يك وظيفه مقدس وجود دارد و آن خدمتكند و نشان مي
.  نيـست زند تا نشان دهد كه او اكنون هدايت ِ دوره بوف كـور هايي مثال مي  از آثار هدايت نمونه   

 ايـن   ،گفتـه طبـري     بـه  كـه  قضيه زير بتـه     و  آب زندگي، قضيه خر در چمن      حاجي آقا،  از جمله 
  ).1326طبري، . (هدايت از فاشيسم است  نفرتدهندهنشانآخري 
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رغم همـدلي بـا حـزب       بهاما هدايت   .  فقط كافي است كه هدايت عضو حزب توده شود         ،بنابراين 
 هـر    هدايت از  ،گفته علوي    به .دهداين امر تن نمي     به اشايتشويق و تهييج دوستان توده    توده و   

  :كنداي از همدلي او را با حزب توده نقل ميعلوي نمونه. كندگونه كار سياسي پرهيز مي

 بـود  ، استاد دانشگاه ،زار نشسته بوديم كه صحبت از برادر علي اصغر حكمت         روزي توي كافه الله   
من گفتم حكمت بياد آنجا چه كار كنه؟        . ..حزب توده شود  خواهد عضو   و هدايت گفت او هم مي     

حـزب تـوده      به خوام بگم كه هدايت تمايل    مي. بايد هم باشه  . من توپيد و گفت چرا نه        به هدايت
  ). 262: 1377 احمدي،(گذاشت كساني مثل نوشين و من احترام مي   بهداشت و

د، عباس اسكندري، صادق هـدايت را       شورهبر ارگان حزب توده مي     ة بعدها كه روزنام   ،همچنين
-و علوي اين ادعا را رد نمي اي براي اين روزنامه بنويسدكند كه مقالهكند و اصرار مي  دعوت مي 

گذاشت تا جلـسات خـود را در        اش مي ايكند كه هدايت گاهي اتاقش را در اختيار دوستان توده         
  ).262 :1377احمدي،( آنجا برگزار كنند

  
  دار سرمايهةرجال

 بـا حـزب تـوده همـدلي نـشان          )1323 (حـاجي آقـا   جاي ديگري در رمـان      هدايت بيشتر از هر   
هايي اسـت كـه صـادق       ها و پليدي   زشتي همهدار نوكيسه، مظهر    حاجي آقا اين سرمايه   . دهد مي

 قبلي هدايت نيز اين آدم در آثار. بيندمجسم مي »رجاله «نام ا  بهاييهدايت آنها را در وجود آدم
طبقـه اجتمـاعي فـرد        بـه  چنداني  صفت رجالگي در اين آثار معموالً ربط       ، اما شته است حضور دا 
  رجاله »دونددنبال پول و شهوت مي     «را كه  »چشم و دل گرسنه    «هايهدايت همه آدم  . نداشت

هايي داشـته   پل سارتر نزديكي  نزد ژان   » سالو «يا» ناكس «رجاله ممكن است با مفهوم    . نامدمي
آن   به ، تهوع ، فقداني كه سارتر در رمان خود      ، هستي اصيل است   نوعي كه فاقد     يعني آدمي  ،باشد

ايـن  تـوان حـضور     گـراي هـدايت، مـي     ديدگاه نخبـه   از اين و سواي    تراما مهم . توجه كرده است  
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اثري است  حاجي باباي اصفهاني كه ويژه در  به، قبل از آثار هدايت هم ديد      ي را در آثار   شخصيت
 كـه ابتـدا    ايه صـفات منفـي    همـ  در واقع رجاله آدمي است شرقي و واجـد           .شناسانهكامالً شرق 

رجاله بر وجـه اخالقـي و هـستي      ،    در حاجي آقا  . موريه آنها را در كتاب خود فهرست كرده است        
 گفتمـاني   ةكه سلط  نويسدبار در دوره جديدي مي    هدايت اين  اما،    اش هنوز حضور دارد   شناختي

  .استكننده حزب توده در آن تعيين

ت ئـ  رجاله در هي،روكند و از ايندار را عامل امپرياليسم تلقي مي  حزب توده در اين دوره سرمايه     
ثـروت    بـه ايـن قبيـل كارهـا    وبند و تقلب، احتكار و از   شود كه با زد    سنتي ظاهر مي   يدارسرمايه

  . كنددست پيدا مي

  

  ساختار روايت حاجي آقا
 او در بخـش اول و بخـش سـوم حـاجي را            . شته است حاجي آقا را درسه بخش نو       صادق هدايت 

خواهـد نـشان    مـي ،عبارتي  به.و در اين كار تعمد دارد     دهدخواننده نشان مي    به صورتي تئاتري  به
ما او را در حال گفتگو، دروغگويي، رياكـاري، دسيـسه     .  تئاتر است  ةدهد كه زندگي حاجي صحن    

 مسائل سياسي و نيز مراقبـت و نگهبـاني از   باره و رايزني دراوتفتي و ضمناً انجام معامالت م     زاب
صحنه ميداندار است و خودش از خـودش         وحاجي در اين د   . كنيمه مشاهده مي  اهل و عيال خان   

 گذرد و هنـوز پـاي متفقـين     با اين حال در صحنه اول كه در دوره رضاه شاه مي           . كندتعريف مي 
  هـدايت  - راوي ،در بخـش دوم   . ردار اسـت  نفس بيشتري برخو    به ايران باز نشده است، ازاعتماد     به

تكـرار    بـه حـاجي را نـشناخته باشـد،     مبادا خواننده از اين كه كند و نگران سخن آغاز مي    به خود
. خود حاجي آنها را تقريباً گفته يا نـشان داده بـود             پردازد كه در بخش اول    هايي مي همان جنبه 

بعد زماني  بخش سوم در    .  اثبات كند  امالًكوشد رجالگي حاجي را  ك     هدايت مي - راوي ،جادر اين 
در . گـذرد  مـي  )دست متفقين و سقوط حكومت رضاشـاه        به اشغال كشور (از وقايع سوم شهريور     

هـا ادامـه    و دسيـسه  هـا     همان زد و بند     به هنوز  و اجي هنوز تفاوت چنداني نكرده است      ح ،جااين
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توانـد از وضـع       مي شود كه علوم مي كند و م  خود را بار ديگر با شرايط جديد منطبق مي        . دهدمي
هايي اسـت كـه     خورد پيدا شدن آدم   چشم مي   به تفاوتي كه در اين دوره    . جديد نيز استفاده كند   

 ويـژه فـردي   هجا ب در اين . هاي او را نشانش دهند    توانند جلو حاجي بايستند و عيوب و ضعف       مي
مهم ديگر عمل حـاجي اسـت كـه          ةواقع. كوبدكه شاعر است حاجي را مي      ،»منادي الحق  «نام اب

 گيـرد و وقتـي    درس نمـي  » سـفر  «بيند، امـا از ايـن     درحين بيهوشي خود را در دنياي ديگر مي       
آن دسـت     به شود و خوشحال مي  اندآيد با ديدن ظرف طاليي كه برايش هديه آورده        هوش مي  به
  .كشدمي

. پـردازد ي مـي  ربـاره حـاج   اظهار نظـر د     به هدايت در بخش دوم خود ميداندار است و مستقيماً          
 ايسـازي بـراي گذشـته      از طريق تاريخ   طلبي و كوشش براي كسب وجهه و آبرو       عالوه بر فرصت  

گرفـت و دل همـه   با هر كس گرم مي« :سازشكار است: توهم آلود، حاجي واجد صفات زير است     
سـواد  بـي ). 39:،الف1356هدايت ، (» اورد و با محيط خودش سازش پيدا كرده بود        را بدست مي  

پـسر كـوچكش كيـومرث كـه از           بـه  كه وارد سياست شده بود، مرتب روزنامـه را        از وقتي «: است
ـ اش روزنامه ميمدرسه برميگشت ميداد و او هم با صداي دورگه تكليف شده         -هخواند و حاجي ب

و گلـستان   ] ناصـري؟ [ اش اخـالق    مـورد عالقـه   هاي    كتاب» جنباندمعني سرش را مي   حالت پر 
ترين فيلسوف عـالم  بزرگ نظر او  بهاست كه] گوستاو لوبون  [» قوستاو لوبون   «ي از سعدي و كتاب  

 و» پـرورش افكـار    «عـضو مجـالس    .نظـر او قـاآني اسـت        بـه  ترين شاعر زبان فارسي   بزرگ. است
هاي   هاي پرورش افكار با الگوگيري از شيوه      دانيم انجمن است كه مي  » فرهنگستان زبان فارسي  «

اي بـود كـه     آلماني در زمان رضاشاه پديد آمد و فرهنگستان هم مـؤسـسه          هاي  تربيتي فاشيست 
بر عهـده داشـت و هـدايت        »  بيگانه  «هايوظيفه وضع لغات تازه و پالودن زبان فارسي را از واژه          
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 شمـسي   1314 اين فرهنگستان در     1.آن را دست انداخته بود    » وغ وغ صاحاب   «ويژه در هب،    بارها
  ). 224: 1385اتابكي،. (اصالح زبان در ايران شدتأسيس شد و مسئول اجراي 

هـا   را فرنگـي »آقا كوچيكش «معتقد است. استخصوصيت ديگر حاجي  از فرنگ و فرنگي   تنفر 
هـا را   مـوي خـود روغـن زدن و زلـف           به  فرنگ يعني جلو آينه ايستادن و      ،از نظر او  . فاسد كردند 

  ). 43: الف 1356هدايت ،( زگي وولنگاريآراستن و با خود سگي را در خيابان همراه كردن و هر

پول معشوق و درمان و مايه لذت و وحشت او بود و            « .پول بود   به دلبستگي او ،  تراما از همه مهم    
از اسم پول، صداي پول و شـمارش پـول، دل حـاجي             . يگانه مقصودش در زندگي بشمار ميرفت     

ايـن علـت در هرگونـه معاملـه       بـه   هـدايت، حـاجي   –نظر راوي     به .»شدتاب مي غنج ميزد و بي   
» هــوش و حواســش متوجــه جلــب منفعــت و دفــع ضــرر بــود  «ةكنــد كــه همــشــركت مــي

  :از نظر راوي). 45:،الف1356،هدايت(

ها هم شركت كرد و از ايـن راه  كاري خيابانسازي و درختحاجي حتي سر پيري در مقاطعه راه    
خـصوص شـخص اول مملكـت كـه دائمـاً           ه ب اما از ترس زمامداران وقت    . چنگ آورد هها ب ميليون

داد و  هايش انجـام مـي    اسم پسر يا زن      به گفت معامالت بزرگ و خريد و فروش را       تملقش را مي  
نام نيك و شهرتي كه در جامعه پيدا كرده بود خيلي بـستگي داشـت            به معامالت بزرگ بعد هم   

  ). 45 :الف ،1356هدايت ،(برد زيرا از اين راه استفاده كالن مي

جويي را در كنار سـاير رذايـل اخالقـي حـاجي قـرار       هدايت در واقع سودخواهي و سود   – راوي 
  بـه  داند و حتي براي اين كه او در سن پيري هنـوز           دهد و از اين بابت او را در خور نفرت مي          مي

  .كندكار سودجويي است او را سرزنش مي 

                                                 
 در خاتمه بايد تشكرات عاجزانه خود را تقديم كارمنـدان           ":دايت در مقاله فرهنگ  فرهنگستان نيز فرهنگستان  را به باد استهزاء مي گيرد              ه.  1

 زبان فارسي را از پرتگاه مرگ نجات داده و بسوي شـاهراه           "ساخت فرهنگستان "محترم فرهنگستان بنماييم كه بوسيله اختراع لغات من در آري         
  )  82:ب1356هدايت، (اندتعالي سوق دادهترقي و 
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 گويـد او    مي  هدايت –راوي  . پست اوست  از صفات     و اين يكي   اعتقاد آدمي است بي   حاجي ضمناً 
شد حج و نماز و     مگر با پول نمي   . دنيا هم اعتقاد محكمي نداشت     آن   به اشمثل عقايد سياسي  «

امـا حـاجي    ). 45:الف 1356هدايت ، (» روزه را خريد؟ پس هر كس پول داشت دو دنيا را داشت           
 .دكنجامعه تقيه مي داند و درمذهب را براي مردم عادي الزم مي

نـشان دهنـده   پس حاجي آقا نه يك آدم خاص با اين يا آن منش كه مختص خـودش باشـد و       
هايي اسـت كـه از نظرگـاه        ها و پستي  گاه تمامي رذالت  مايه ساالرانه او باشد، بلكه گره     ويژگي سر 

ها را هدايت قـبالً در       اين ويژگي  ،چنان كه گفتيم  . آن مبتال شود    به تواند مي ، فرد ياخالقي خاص 
اما در اينجا تقريباً رذالتي نيست كـه        .  خود نشان داده بود    شخصيتاير آثار خود در اين يا آن        س

ش از بلشويـسم و اتحـاد جمـاهير         نفـرت  صفت ديگري كـه حـاجي دارد      . حاجي آقا نداشته باشد   
 زند و مانع داد و سـتد پـر        او ضربه مي    به  از لحاظ اقتصادي   همبروز انقالب روسيه    : شوروي است 

 حضور نيروهاي شوروي در ايران و پيـدا شـدن احـزاب و               و هم  شود با روسيه انقالبي مي    سود او 
  . كنداو را هراسان و پريشان مي،  نداهاي نوين اين انقالب ها و افرادي كه تحت تاثير ايدهگروه

 گيرد، اين است كه چرا پل كرج را خراب نكـرد تـا              مي رضاشاه  به يكي از ايرادهايي كه حاجي آقا     
ـ اميد   ،حاجيدر مقابل   ). 56:الف1356هدايت ، ( نتوانند وارد تهران شوند   » قشون روس «  يفراوان
را از كشور بيـرون     ها    آيد و روس  ايران مي   به زودي  به گويد كه هيتلر  همه مي   به ها دارد و  آلماني به
  عالقه دارد كه   ايرانيان  به او آن قدر  . نظر او هيتلر مسلمان است و ايران را دوست دارد           به .كندمي

گفته   به .فرستدها مي براي ايراني  »شه  مي سيرابي و جگرك ممتاز كه توي دهن آب       هاي    قوطي«
اين هديه  ! چو ايران نباشه تن من مباد     ! پاينده باد ايران   :ها نوشته شده است    روي قوطي  ،حاجي

 ،در عـوض  ). 69:،الـف 1356هـدايت ،  (كـنم امـضاء هيتلـر       ايرانيان عزيزم تقديم مـي      به ناقابل را 
هـم  ها    آلماني. فرستد  مي جلو گلوله  »ندف مثل گوس   «آنها را  فكر ملتش نيست و     به استالين اصالً 
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 رحــمنــد و دل چــون آنهــا مــسلمان،آيــدرحــم مــي  بــهشــانكــشند كــه دلآنقــدر از آنهــا مــي
  ). 69:،الف1356،هدايت(

كننـد   اشـتباه مـي    باره اين ها در شود عوض كرد و روس    حاجي معتقد است قوانين جامعه را نمي      
هـاي سياسـي مخـالف     حاجي با تشكيل احزاب و گـروه سببهمين  به ).79:،الف1356هدايت ،(

زنند و    مي منافع كارگر  كه راه افتاده و دم از آزادي و       هايي    اما تشكيل اين احزاب و دسته     « :است
  ).95:لفا 1356هدايت ،.( »شه خطرناكه، خطر مرگ دارهكه شنيده ميهايي  زمزمه

هـايي اسـت    حرف شود،فرياد تبديل مي    به شنود و يكي از آنها    هايي كه خود حاجي مي    از زمزمه  
. نژاد و منادي الحـق  خيزران:زنندهاي نوين در سراي حاجي مي از نمايندگان اين ايده نفركه دو   

مپوزيـسيون  ند و هيچ توجيهي از لحاظ كيحاجي آقا هاي ناجور جمع تئاتري  ها در واقع وصله   اين
-زننـد و مـي    هايي مي حرف. نديهايي گذرا  آنها سايه  ،در واقع . رمان براي حضور آنها وجود ندارد     

دهد ادامـه   اما آنچه رمان نشان مي    . ادعاي آنها دگرگوني و انقالب اساسي و زيربنايي است        . روند
اش، با بواسير   حاجي با همه بيماري و پيري     .  است ،چند فرتوت و پوسيده    هر ، هستي پايدار  نوعي

سـنت   بينـد و مطـابق  حتي بعد از خوابي كه مي. يابد  ميحتي بعد از عملش دوام،    اشو باد فتق  
ديدن ظرف طال ذوق      به توانست باشد، او باز   هاي بيدار كننده مي   ادبي و فرهنگي ما از نوع خواب      

  . كندمي

بخوبريده وقيح كه    «هايفرنگ رفته عقايد يكي از      به دوام الوزراء  نام ا ب در قسمتي از رمان، فردي     
 و از قـول او      پردازد، مي )74:الف1356هدايت ، ( »كندبتمام شعائر و مقدسات ملي ما توهين مي       

  :گويدمي

هوايش سـوزان و غبـارآلود      .  اين سرزمين روي نقشه جغرافيا لكه حيض است       
مـردمش همـه    . زمينش نجاسـت مـايع و موجـوداتش فاسـد و نـاقص الخلقـه              

متملـق و    مـزدور،  مـافنگي،  مـرده پرسـت،    از خـود راضـي،     تراخمـي،  وافوري،
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 1356،هـدايت (بواسـيري هـستند     ) !بالنسبت شما ( شاخ حسيني و   جاسوس و 
  )74-5:الف

  :گويدو از قول يكي ديگر مي

يا اجتماعي بـروز نكـرده      ون فرهنگي يا علمي      اين هوش ما در هيچيك از شئ      
مـان مباحثـه در   گرخـراش، فلـسفه  سـازمان وزوز ج ،  است، هنرمان لوله هنـگ    

اش نه ذوق هنر نه شـادي، همـه       . شكيات و سهويات و خوراكمان جگرك است      
 ،حال تعفن و تجزيه هستيم، از صوفي      ما در   ! خوانيبرداري و روضه  كاله،    دزدي

و گدا همه منتر پول و مقام هـستند، آنهـم            و جوان و كاسب كار     درويش و پير  
 يـا   ر جاي دنيا ممكن اسـت كـه بيـك چيـز           ردم ه م. شرمانه وقيحي طرز بي هب

دوره : دهنـد حقيقتي پايبند باشند مگر اينجا كه مسابقه پستي و رذالت را مـي            
كنيم و مثـل    ما در چاهك دنيا زندگي مي     ! [...] ما دوره تحقير و اخ و تف است       

 طرزي در قيد حياتيم   ترين    ننگين  به كرم در فقر و ناخوشي و كثافت ميلوليم و        
ــضح ــه تــصور  و م ــيك آنجاســت ك ــرين زنــدگي را داريــم  كنــي  م ! م بهت

  ).75:الف1356،هدايت(

ه  هـدايت را برانگيختـ     – همـدلي زيـاد راوي       شناختي از ايران و ايراني جماعت     اين تصوير شرق   
  گذارد كه   مي آن قدر كه حتي توي دهان حاجي هم،است

هـوا و   .  از ملتي كه لذيذترين خوراكش جگرك است چي توقع ميـشه داشـت            
باور كنيـد مـا داريـم تـو چاهـك دنيـا             . از كثافت و مكروباته    زمين و آبمان پر   

زمامدارانمان همه دغل و رشـوه     . لوليم  مي كنيم و مثل كرم توي هم     زندگي مي 
  ). 81:الف1356هدايت ،(خورند 

لحق انژاد و منادي  شود، همان صداي خيزران   آن اضافه مي    به اما صداهايي كه از بيرون از صحنه       
گويد كه ايراد ايرانيان اين اسـت كـه هـر           اين حرف حاجي آقا مي      به نژاد در جواب  خيزران. است
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-سر مـي   بهيك عده در رفاه. اصالحات اساسي بزنيم  به فكر خودش است و ما بايد دست        به كسي

اول آبـاد بـود، يـا مـردمش         اما مگر ممالك اروپـا از روز         «.برند و يك عده هم در فقر و بدبختي        
ايم؟ پـس   اند، يا در تمام دوره تاريخ ايران يكنفر آدم حسابي نداشته           هزار سال پيش بوده    همانند

» انــدانــد و كــار را از پــيش بــردهانــد و دلــسوزي كــردهاروپاييــان زمامــداران بــا عالقــه داشــته
  ).82:الف 1356،هدايت(

 اما حـاال مثـل      ،اندتر بوده ماندههاي ديگر از ملت ما عقب     لتنژاد معتقد است خيلي از م     خيزران 
 ي راه چاره انقالب   نهايگ  و ما آمد و نه استبداد و ديكتاتوري      كار    به  نه مشروطه  ؛اندژاپن رشك همه  

او حتي كمك خارجي را براي ايجاد انقالب منتفي         . سياسي براي از بين بردن قدرت حاكم است       
ت در نظـر دارد، كـشورهاي سـرمايه     الگوي پيـشرف منزله  بهاما بيشتر كشورهايي كه او  .داندنمي
رسـد كـه   نظر مـي   به.داشته باشد وجود شكلي در آنها  بهبايد و غني  فقير اند و همان روابط   داري

ن را در شوروي نيز متـصور   در نظر دارد كه آ الگوي عدالت اجتماعيايگونهغرب  نژاد از خيزران
اش از غرب دسـت     الگوي پيشرفت   به اهدخو سوسياليستي مي  ي از طريق انقالب   ، بنابراين .بيندمي

. شوندهم منطبق مي  تصوير جامعه سوسياليستي شوروي بر     غربي با    ةپس تصوير جامع  . پيدا كند 
  تصور مانوي  نوعي ، حاكمه است  تئهينژاد از انقالب فقط خونريزي و از بين بردن          تصور خيزران 

 كه آدمي جوشي و عـصبي       ،حق هم منادي ال . كندكه هيچگاه خود انقالبيون را پروبلماتيك نمي      
شـمارد و    مـي كند و مقـداري از رذائـل اخالقـي او را بر           است، كلي فحش و شعار نثار حاجي مي       

-ا خـونريزي اعـالم مـي       خود ر  ةاو برنام . داندهايي مثل حاجي مي   هدف خود را از بين بردن آدم      

  .بار نشست  بهها بعد يك منزه طلبي كه سرانجام سال،كند

خو و عـصبي و      انقالبي تنـد   شخصيت،     منفور حاجي  شخصيتدر مقابل    ،در حاجي آقا   ،عبارتي به
ريـزي  اش خـون  اي ندارد و هدف عاجل    ميانه بينيم كه با خوشي و شادي هيچ      منزه طلبي را مي   

 در مقـام    است كه در گفتمان سياسي و فرهنگي ايران        شخصيت اين   ،بعد  به 1320از دهه   . است
 آدمـي   ،شـود وي روشنفكري ايرانـي تبـديل مـي       الگ  به شود و ح مي جانب مطر   به روشنفكري حق 
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داري و دنياي بـازار را بـر پايـه مـوازين     مناسبات سرمايه وار كهو پرومته  و مانوي انديش ياخالق
به نقش رزمنده و جنگجـو      دوره صدر مشروطه     و از نقش معلم و آموزگار      كنداخالقي داوري مي  
  .آيدو فرمانده در مي

  
  رينتيجه گي

ويد كه بر اروپا سايه افكنـده       گاگر ماركس در مانيفست كمونيستي از شبح كمونيسم سخن مي          
 1332  مـرداد  28شمسي تـا كودتـاي      1320هاي   سال ةفاصل  در ،)72: 1382رايت ميلز،    (است

توانيم از شبحي سخن بگوييم كـه بـر فـضاي سياسـي،               مي آن ها پس از  و حتي تا مدت    شمسي
گي كمونيسم روسي كه حزب توده نماينـد    شبح   :ري ايران سايه افكنده بود    اجتماعي و حيات فك   

 از جملـه فرهنـگ و   گونـاگوني هـاي   كوشيد سيادت خود را در عرصـه   مي آن را برعهده داشت و    
 ، مثل صادق هدايت تاثير گذاشت تكرويية حتي بر نويسند   ،ادبيات تحكيم بخشد و در اين ميان      

  ايـن حـزب    فـراوان  رغـم تـالش      بـه -ويت حزب تـوده درآيـد       عض  به آنكهنحوي كه هدايت بي    به
و نـشريات   ها    مستعار آنها را روزنامه   هاي    آثاري نوشت كه گاه با عنوان     - )366: 1387دهباشي،  (

قـضيه  هـاي     داستان  به توان  مي  از اين ميان   .كرد  مي حزب توده و گاه با نام خود منتشر         به وابسته
هـدايت  .  اشاره كـرد   حاجي آقا آنها،  ترين     و معروف  فرداوتاه  داستان ك ،   قضيه آب زندگي  ،  زير بته 

 ،عبـارتي   بـه  بورژوازي ملـي نوشـت و      بهنسبت   حزب توده   را تحت تاثير رويكرد سلبي     حاجي آقا 
او در   .ملـي در ايـن دوره بدهـد       داري    سرمايه درباره   گفتمان سياسي حزب    به كوشيد زباني ادبي  

هـاي    كه قبال در ساير آثـارش در شخـصيت         اي را قي رذايل اخال  ةتجسم اين گفتمان كوشيد هم    
قهرمـان    بـه  شـناخت،  مـي » رجاله «نام  ا ب كه آنها را  هايي     شخصيت ،مجسم كرده بود   منفي خود 
جويي است كه   سود   به يكي از اين رذايل در نظر او ميل       . يعني حاجي آقا نسبت دهد     جديد خود 

  . اخالقي استهاي  پستي  بهايشويژگي او در گرترين  صفت و تعين كنندهترين  عمده
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عهـده  دهـد و انتـشار و پخـش آن را بر           مي اين رمان هدايت نشان      به دليل اقبالي كه حزب توده    
بـود  اي  خواست اين نويسندة نامدار را جذب خود كند، كليـشه       گيرد، سواي اين كه حزب مي     مي

ـ  مـيلش سـبب  اين فـرد بـه  ،در واقع . سازدميدار    سرمايهكه هدايت از     دار  سـودجويي سـرمايه   ه ب
او نـسبت داده شـده      بـه شود رذايلي كهجا در رمان نشان داده نمي اما هيچ،محسوب شده است 

ها بعد از انقالب اسالمي عالوه براين، اين كليشه تا مدت   . است ناشي از اين ميل يا خواست باشد       
ال خـالف بـشريت متوسـل       اعمـ    به ،عمد  به بود كه آگاهانه و    دارهمچنان تصور مسلط از سرمايه    

ايـن دريافـت      بههمين كليشه گاه ممكن است پژوهشگر را. شود تا سود خود را افزايش دهد مي
حاجي .  واقعي در جهان واقعي است     يدار  نمونة تيپيك سرمايه  » واقعاً «اشتباه بيندازد كه حاجي   

بـراين  . ر وجـود دارد   دامان مسلط دربارة سـرمايه    اي است كه در گفت      ة تصور پراكنده  يافت   عينيت
 . تيپيك بورژوازي ملي دانسته توان او را نمايندمبنا نمي
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