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ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻃﺮه در ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
۱
درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮ اﺳﺎس آرای ﭘﻞ رﯾﮑﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۱۰/۲۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۲/۲۶ :

اﺣﺴﺎن آﺟﻮرﻟﻮ
ﮐﺎﻣﺮان ﺳﭙﻬﺮان

۲

۳

ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﺳﺖ .ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ﺧﺎﻃﺮه را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮه
ﻓﺮدی و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺧﺘﻼف دارد .ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه را از اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دوره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از وﺟﻮه
ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ-ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ -در اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺸﯽ ﯾﺎری دﻫﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن  :ﺧﺎﻃﺮه ،ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﻬﻠﻮی اول ،درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

 .۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻧﻘﺶ "ﺧﺎﻃﺮه" در
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ در درام دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮ اﺳﺎس آرای ﭘﻞ رﯾﮑﻮر« ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دوم اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۱۳۹۹در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ادﺑﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

ehsan.ajorlooea@gmail.com

 .۳داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان .اﯾﺮان) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(

sepehran@art.ac.ir
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داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺎﻃﺮات
دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری و ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ
ﻋﻤﻞ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری دوران اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آرﻣﺎنﻫﺎ
و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه
ﺳﺎزوﮐﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوره ﻧﻈﯿﺮ
»اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک«» ،دارﯾﻮش ﺳﻮم« و »ﻣﺎزﯾﺎر«
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻢ از ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ادﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮏ ﻓﺴﯿﻞ را از دل زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛
اﻧﺴﺎن ﻗﻄﻌﻪای از ﯾﮏ واﻗﻌﻪ را از دل ذﻫﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﻏﺒﺎرروﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺷﺎدیﻫﺎ
و رﻧﺞﻫﺎﯾﺶ آن ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد  :ﺑﺎز-ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردن /ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﯿﺪﻫﺎ،
از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع واﻗﻌﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮهای ﺟﺪﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬارد .ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻧﺤﻮه ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮه اﻣﺮی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻮﯾﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .دوره اداره ﮐﺸﻮر و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول در
اﯾﺮان ﮐﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ را ﻣﯽﺗﻮان دوران ﭘﺮ ﻓﺮاز
و ﻧﺸﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
درﺑﺎر رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺴﺮتوار ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان در دوران
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻨﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﭘﻬﻠﻮی اول را
ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد .رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪه
ﮐﺮدن دوران ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ۴ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺠﺪد ﺧﻮاه ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺪل ﺷﺪﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ادﺑﯿﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه در اﯾﻦ دوران داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺪﯾﻮم در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺌﺎﺗﺮ وادﺑﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
در اﯾﻦ دوران از ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮن وارد آن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺣﻮزه
ادﺑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول در ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ) ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ( ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ از
ﻧﻈﺮ ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ۵در ﺣﻮزه ادﺑﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﻧﻈﺮ ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﺧﺴﺮوی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ )" (۱۳۹۵ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﻞ رﯾﮑﻮر از
ﻣﯿﻤﺴﯿﺲ" ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ  .داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی ﻫﻨﺮ .ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻞ رﯾﮑﻮر درﺑﺎره
ﻣﯿﻤﺴﯿﺲ ۶و ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﯿﻤﺴﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ
ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ دارد و رواﯾﺖ را دارای ﯾﮏ دور ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻬﻢ رواﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﻔﻮل
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮد وﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻤﺴﯿﺲ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
روﯾﮑﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول از
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ درام دوران ﭘﻬﻠﻮی اول در
اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح داد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب( آﻗﺎﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻬﺰاد )" (۱۳۹۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درام
اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی  "۱۳۲۰-۱۳۰۰ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ .داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ .ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ درام در اﯾﻦ دوره ﻣﯽﭘﺮدازد .آﻗﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ

4. To construct

5. Paul Ricœur
6. Mimesis

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ادﺑﯿﺎت و درام را ﺷﮑﻞ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ درام دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶرو
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ در اﯾﻦ دوران اﺷﺎره دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و درام را ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.
ج( ﺷﻬﺒﺎزی راﻣﺘﯿﻦ ) " (۱۳۹۱ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺌﺎﺗﺮ
دوران ﭘﻬﻠﻮی) ۱۳۰۰-۱۳۳۰ه.ش (.ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻓﮑﺮی و
ﺣﺎﻟﺘﯽ " ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره .داﻧﺸﮑﺪه
ﻫﻨﺮ .ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻮﺿﻮع »ﺧﻮد« و
»دﯾﮕﺮی« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺷﻬﺒﺎزی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺎدلﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از واژهﻫﺎ و ﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﮑﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
»ﺧﻮد«ی ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره درامﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ/ﺗﺮﺟﻤﻪ
در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﻃﺮه
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روی
داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ رواﯾﺖ از آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ رخ داده اﺳﺖ و
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ واژهﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ» .
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﻮرد اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺖ« )رﯾﮑﻮر .(۵۳ :۱۳۷۴ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه داﻧﺴﺖ» .ﺗﺎرﯾﺦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮﻫﺎی رواﯾﺖ
اﺳﺖ« )ﻧﺠﻮﻣﯿﺎن.(۳۰۶ :۱۳۸۵ ،
ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ رواﯾﺖﭘﺮدازاﻧﻪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ» .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﯾﮑﻮر

ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﯿﻨﯽای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ) داوﻧﻬﺎور و
ﭘﻼور .(۵۴ :۱۳۹۴ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ
از ذات و رﯾﺸﻪ اﺻﻞ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺮم رواﯾﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ در ﻣﻮرد
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻠﻘﻪ
اﺗﺼﺎل و ﻧﺦ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ» .رﯾﮑﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻬﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و درﮔﯿﺮی ﻣﺪاوم ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪای از
ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ردﭘﺎﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ردﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در
ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻃﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ« ) داوﻧﻬﺎور
و ﭘﻼور .(۵۳ : ۱۳۹۴ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
واﻗﻌﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن دﭼﺎر اﺧﻼل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﭽﻪ ۷ﺑﻪ ﺑﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ۸ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻃﺮه و
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد» .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ِ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺻﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ذات ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﻣﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ« )آدورﻧﻮ ،ﻫﺎﺑﺰام ،ﺳﻌﯿﺪ و دﯾﮕﺮان .(۸۴ :۱۳۹۶
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎ اﮐﻨﻮن
در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﮑﻮر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮهای در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« ) داوﻧﻬﺎور
و ﭘﻼور .(۵۴: ۱۳۹۴ ،رﯾﮑﻮر از دو ﻧﻮع ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآورد .ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی ۹و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ . ۱۰ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯽ اﻣﺮی ﻓﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ،
اﺗﻤﺴﻔﺮ و اﺣﻮال ﺧﻮد از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﯽﮔﺬرد ﯾﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺳﭙﺎرد .از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻃﺮه در
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ذات ﺧﻮد اﻣﺮی ﯾﮑﻪ ،واﺣﺪ و ﻓﺮدی اﺳﺖ» .ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺮ ﻓﺮدی
ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻک ،ﺣﺘﯽ
ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮه
ﯾﮏ وﺟﺪان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﺪان دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮه دارای ﺳﻮﯾﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ« ) رﯾﮑﻮر،
 .(۴۸ :۱۳۷۴ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد
ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار دارد
) (۱ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﯾﮑﻮر آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
» ﺧﻮاﺳﺖ وﻓﺎدار ﺑﻮدن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه،
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻤﻖ زﻣﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد
ﺗﺤﻮل ﺧﺎﻃﺮه در ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ آن ﺑﺮای راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺧﺎﻃﺮه اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﺳﺘﻔﺎده از آن
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .از زاوﯾﻪدﯾﺪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺪف راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ ) « .رﯾﮑﻮر.(۵۷ : ۲۰۰۶ ،
۱۱
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده و
ﺳﻮ ﺑﺮداﺷﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮد ﻫﻤﻮاره در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮار دارد » .ﺑﺮﺧﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« ) وﺗﺮل و ﭘﺎﺗﺮ: ۱۹۹۲ ،
 .(۹۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺎل
ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ؟ » اﯾﺪه ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
واﺣﺪ و ﺟﺪا از ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ«
) ﮐﺎﻧﺮﺗﻮن .(۳۷ : ۱۹۸۹ ،ﺑﺮای راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی
و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻮﺗﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار داد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﯾﮏ
ﺗﺮﻓﻨﺪ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺎﻃﺮه
11. Abuse

ﻓﺮدی ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی
اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ وﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ » .ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ« ) ﻟﯿﺒﻮ .(۱۲ :۲۰۰۶ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎم دﯾﮕﺮ
ﺧﺎﻃﺮه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮدنﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮه در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺎﻃﺮات وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در آن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ اﻣﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ و آﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از آن ﺧﺎﻃﺮات
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ و
ﻏﯿﺮه ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻼﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی وی در ﻣﺘﻦ و داﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی ﻣﻘﺪم اﺳﺖ » .ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارد ،ﺧﻮاه
از ﮐﺎرﺑﺮد آن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﮑﺘﻮب و ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ« ) ﻣﺎرﮐﻮزه .(۱ : ۱۹۹۳ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ را از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد؟ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
راﺑﻄﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی اﺳﺖ » .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﻼن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
اﮔﺮ ﺣﺮﻓﻢ را ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ از ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ ان ﺟﺎ ﺑﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻬﺎدﺗﯽ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ
ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮک آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ« )داوﻧﻬﺎور و
ﭘﻼور .(۵۵ :۱۳۹۴ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرخ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﮑﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
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راﺑﻄﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد» .
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آنﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات
ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ« ) رﯾﮑﻮر.(۵۱ :۱۳۷۴ ،
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺎﻃﺮه اﻣﺎ اﻏﻠﺐ در اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺞ
ﻣﯽﺷﻮد رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ
اﺳﺖ .رﯾﮑﻮر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .وی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮه ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
ﺣﮑﻤﺖ و ادﯾﺎن در اﯾﺮان ) (۲اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارم ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۳۲
ﺗﺎ  ۱۹۴۵ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ [...].ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎﻃﺮه دارﯾﻢ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻔﺖﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ؛ و
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺎﻃﺮه
و اﻓﺮاط در ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ« )ﻫﻤﺎن .(۴۷-۴۸ :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ۱۲اﯾﺪهای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻮد
دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد اﻣﺮ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ دﺷﻮارﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و اﺗﻔﺎق آرا در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻦ اﻣﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه و دارای ﻇﺮاﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ۱۳ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮوه از
آن ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺮی ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﮐﻨﺶ
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
»ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  :اول ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ و دوم ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
12. Collec ve ac on
13. Public good

ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻀﺎی
اﺟﺘﻤﺎع ،ﻧﻔﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﯾﮏ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ« ) ِﻣ ِﯿﺮ.(۲۶ :۱۳۹۹ ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ
ﻧﻔﻊ و ﺧﯿﺮی ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻌﻔﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺲ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﺑﺎﺷﮑﻮه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رواﯾﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رواﯾﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ
اﺳﺖ .رواﯾﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ در آن رخ
ﻣﯽدﻫﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮه
ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﻗﯿﻘﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای زدودن ﺧﺎﻃﺮه ﻋﻬﺪ
ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﻪ
اداﻣﻪ آن ﺑﻪ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
»ﻣﻮج ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ در
ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺠﺪد ﻧﺎراﺿﯽ داﺷﺖ .اﻧﮕﯿﺰه آن
اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و ﺷﺮﻣﺴﺎری از ﺑﺎﺑﺖ اﻓﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و
ﻗﻮه ﻣﺤﺮﮐﻪ آن ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن« ) ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن.(۲۳۶ :۱۳۹۹ ،
از اﯾﻦ رو ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﮑﻮه
را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر
آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻘﺎرتﺑﺎر
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه
ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ راﻫﮕﺸﺎی ﺷﺒﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن روزﮔﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
زﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

۳۷

۳۸

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

»اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﺣﺪ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اروﭘﺎﯾﯽ ] [...ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﺒﻪﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد
و ﻧﻮ)ﻣﺪرن( ﺳﺎزی ﺧﻠﻂ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺺ
رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .او ﻣﺠﺮی ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﺪد ﺧﻮاه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮوﯾﯿﺪه
ﺑﻮد« ) ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن.(۳۴۸ : ۱۳۹۷ ،
ﺑﺤﺚ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوره ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ در
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺌﺎﺗﺮ در اﯾﻦ دوره
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دارای وﺟﻮه ﺗﺌﺎﺗﺮﯾﮑﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن
اﺳﺖ .ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی اﯾﻦ دوره در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ،
ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ
و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
از ﺧﻼل اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮرژوا ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورد و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
اﻣﻮر ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎس ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺦ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد (۳) .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﻦ دوره ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪی و ﭘﺮرﻧﮓ
در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮاﻫﺐ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻤﯿﺰی و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎزه ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﻮرژوای اﯾﻦ دوران ﺑﻮد ،دوم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ و
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ دﻟﺨﻮاه از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ
اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺳﻂ در ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﮑﻞدﻫﯽ و
ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺷﮑﻞ دادن

ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ زﯾﺮا ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺪارد ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻠﺖ و
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن دارد .وﺟﻪ رواﯾﺖﭘﺮدازاﻧﻪ ﻋﻠﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﮑﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
رﯾﮑﻮر دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﮏ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺎری روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ« ).ﻣﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
رﯾﮑﻮر .(۳۲۲ :۱۳۹۷ ،ﻫﻤﺎن اﻣﺮی ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪﺷﺪت ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ
دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار دارد .وﺟﻪ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
ﺑﻮدن درون ﺗﺌﺎﺗﺮ از ﻫﻤﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺌﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﺰﯾﯽ از ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺧﯿﺮﺟﻤﻌﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽداد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺣﮑﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺸﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ و ﺣﻮزه ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻗﺸﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻮام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از
ﻣﺪﯾﻮم ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺌﺎﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در دوره ﭘﻬﻠﻮی اول ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﮑﻞ
دﻫﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد اﺟﺮاﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺪﯾﻮم اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ
وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن وﺟﻬﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﯾﮑﺎل ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﮔﻮﯾﯽ در ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﮐﺸﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺧﻮد اﻣﺮی ﺗﺌﺎﺗﺮﯾﮑﺎل ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮﯾﮑﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از
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ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ (۴) .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻗﻄﺒﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ-ﻓﺎرغ از ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن -ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درام
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺷﻮد .رﯾﮑﻮر در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻃﺮه،
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ۱۵اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻃﺮهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ« ) رﯾﮑﻮر .(۱۴ :۲۰۰۶ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮه
ﻓﺮدی ﻣﺮدم را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف ﺳﺮابﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ دوره ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس آﻧﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران
ﺗﻠﺦ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درام
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و
ارﻋﺎب ﺗﻮاﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﮐﻪ روزﮔﺎر روﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از راه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﻫﻢ
ﺧﻮف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺠﺪد روزﮔﺎر
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و ُﺑﺮﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
اﺳﺖ.

درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ
درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درﻣﯽآﯾﻨﺪ و رﻧﮓ اﺟﺮا ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رواﯾﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﻓﺮم و ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﯾﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .رﯾﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ آن را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ » .ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺮﻧﮓ ﻓﺮق ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« )رﯾﮑﻮر۱۳۹۷ ،
 .(۴۱۵ :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد اﯾﻦ درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درام
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ دوره در ﺣﮑﻢ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﻌﺪی و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﯾﻦ درامﻫﺎ وﺟﻮه رواﯾﺘﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﻪ را ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در آن
۱۴
دوران ﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﻣﺎ
داﺷﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دارای وﺟﻮه ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
) ﺳﭙﻬﺮان (۱۳۸۸ ،دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮذ و آرﻣﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوره اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارد .دوم ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روزﮔﺎر ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ از دﺳﺖ

ﮔﺮﯾﮕﻮر ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن در ﻣﺘﻮن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻬﻠﻮی اول ﻣﯽﭘﺮدازد۴ .
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از  » :اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل
و ﻣﺰدک«» ،ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﯾﺎ دارﯾﻮش ﺳﻮم«» ،دﺧﺘﺮ
ﻗﺸﻨﮓ ﻗﻠﻌﻪی ﻣﺤﺼﻮر« و »ﺷﺎﭘﻮرﺛﺎﻧﯽ ذوﻻاﮐﺘﺎف و ژوﻟﯿﻦ«.
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ
از آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .دو ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼفﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازیﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺰدک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ
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»اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک«

۳۹

۴۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ را دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﻼف دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﺪی ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش و اﺟﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻧﺨﺴﺖ در دوره ﭘﯿﺶ از ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺿﺎﺷﺎه و ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۳۰۱ﺗﺎ  ۱۳۰۳در رﺷﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ دوم در ﺳﺎل  ۱۳۱۰در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۱۳۰۹در رﺷﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﺎپ
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﺮا اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﻨﻪ
 ۱۳۰۳در رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯽ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪ
دوم را ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی آن واﺿﺢﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﻣﻌﺎرف ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎد ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان و ﻣﺰدک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .ﻣﺰدک ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﻗﺒﺎد را ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ
و در درﺑﺎر ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺰدک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻠﮑﻪ و آذرﻣﯿﺪﺧﺖ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺑﺪ
ﻣﻮﺑﺪان را در آﯾﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات آرﻣﺎن ﻏﺎﯾﯽ آن
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .اﻧﻮﺷﯿﺮوان وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺰدک
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف و ﺟﺪل ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺰدک ﻗﺼﺪ در ﻣﺤﺒﻮس
ﮐﺮدن اﻧﻮﺷﯿﺮوان دارد ﮐﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان از ﺗﻮﻃﺌﻪ آﮔﺎه ﺷﺪه و از
درﺑﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺷﺮاف و ﺑﻮذرﺟﻤﻬﺮ ﺑﻪ
درﺑﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺒﺎد را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﺮده و ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺰدک ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻠﮑﻪ و آذرﻣﯿﺪﺧﺖ ﮐﻪ از ﻣﺰدک روی ﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺰدک در ﻣﺤﺒﺲ اﺳﺖ و
در ﺑﺮاﺑﺮ روح ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگﺷﺎن اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه واﻣﯽدارد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺰدک آﯾﯿﻦ ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
آﯾﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ).ﻫﻤﺎن( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺰدک
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ وﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ داﺳﺘﺎن

اﺳﺖ .ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات
ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ازﻫﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﻇﻬﻮری از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﺎج
و ﺗﺨﺖ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی از راه
رﺳﯿﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ
ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ).اﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن۱۳۹۸ ،
 (۱۲۵ :ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد
از دﯾﮕﺮان ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎ آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﯿﻦ اﺟﺪادی اﺣﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺸﻮر راه و رﺳﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺎﯾﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎد ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره اوﺿﺎع
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ.
» ﻗﺒﺎد  :ﮔﻮش ﮐﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺿﺪ ﭘﺪرت ﺷﺮوع ﺑﻪ دﺳﺎﯾﺲ
ﮐﺮده و از ﻣﺎدرت ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس و ﻣﺴﺎوات ﺗﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭼﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات داری ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﯽ از
اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺒﺮا ﺳﺎزی؟
اﻧﻮﺷﯿﺮوان  :اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﺮا ﮐﻪ
آﮔﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﺮوض ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻗﺒﺎد  :ﺑﮕﻮ.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان  :ﻣﻦ اﯾﺮان را دﺳﺖ دارم .ﻣﻦ ﻣﻠﻠﯽ را
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﻮﯾﺶ را اﻣﺮوز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ،دوﺳﺖ دارم .دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮق
زن آﺗﺶ
دﻫﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ داﻣﻦ ِ
ﺷﺪه و از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﺻﻮل ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﺧﺮج ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ
را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﻌﯿﻦ ارﺳﺎل و ﺗﻬﯿﺞ ﺑﻪ
ﺧﻮنرﯾﺰی و اﻏﺘﺸﺎش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ از درﺑﺎر
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﻌﺖﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮا ﻃﺮﻓﺪار
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را ﺗﻬﯽ و ﭼﺎﭘﯿﺪه و ﺑﺎ
ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﻃﻤﻊ ﺧﻮد را ﻫﺮ روز
از ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ  ...اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﮕﺬرد،
وﻃﻦ و ﻣﻤﮑﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﺟﺰ ﺣﺴﺮت و
ﺧﺠﻠﺖ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟«
) ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن.(۳۰-۲۸ :۱۳۰۹ ،
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺒﺎد ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻼی ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦ
ﻣﺰدک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﯿﻦ و وﻋﺪهﻫﺎی ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺰدک در زﻧﺪان ﺑﺎ
ارواح دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
» اﺳﮑﻠﺖ  :ﺗﻮﯾﯽ ای ﻣﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻤﺎن را از دﺳﺘﻤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﯽ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﻓﻨﺎ اﻓﮑﻨﺪی .ﺣﺎل ﭼﺮا از ﻣﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﮑﺮده و ﺳﯿﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزی؟
ﻣﺰدک  :ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ای  ...آه  ....ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽ روح
اﺳﺖ.
اﺳﮑﻠﺖ  :ﺑﺪه آذوﻗﻪ ﻣﺎ را  ،ﻧﺎﻧﻤﺎن را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ.
ﻣﺰدک  :آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای اﯾﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ در
اﺛﺮ ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ اﻧﺒﺎر ﻏﻠﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﯾﻠﺨﺎنﻫﺎ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را ﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ؟
اﺳﮑﻠﺖ  :ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ در زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﯿﻼی ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﯽ .آه ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ...
]... [...
روح اول  :ﺗﻮ وﻋﺪه ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺑﻮدی.
ﮐﻮ ﺧﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ؟ ﮐﻮ ؟ « )ﻫﻤﺎن  :ﻗﺴﻤﺖ
دوم . (۲۶-۲۵
وﻋﺪه ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ دﻧﯿﻮی ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک
ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﻬﻠﻮی اول
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری و اﻋﻤﺎل ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن
رﺿﺎﺷﺎه را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺪد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد
و اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .در ﻧﺴﺨﻪ دوم اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﺰدک ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺰور اﺳﺖ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺎرت
ﺧﺰاﻧﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .و در ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم
اﺗﻬﺎﻣﺎت را از ارواح ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
آوردن داﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ در آن دوره ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﺴﺨﻪ اول ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﺑﺮای ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت واﺿﺢ در ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮدی ﻣﺨﺎﻃﺐ
)ﻣﺮدم( ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ را
در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﭘﻬﻠﻮی اول را ﻣﻨﺸﺎ رﻫﺎﯾﯽ
و آزادی ﮐﺸﻮر از ﺗﺰوﯾﺮ و دون ﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
»دارﯾﻮش ﺳﻮم«

ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﯾﺎ دارﯾﻮش ﺳﻮم را در
ﺳﺎل  ۱۳۰۴در رﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻃﺮح ﭘﯿﭽﯿﺪه داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﻣﺘﻨﯽ
ﻋﻤﯿﻖ در آن ﻧﯿﺴﺖ .داﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﻗﺼﺪ دارد آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺻﻠﯽ و ﺧﯿﺮ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ زن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎی دﺧﺘﺮ دارﯾﻮش ﺳﻮم
و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎن ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺸﻮر را از
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰﻧﺪی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮی اول ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺳﺎده دارد آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ادﺑﯽ آن را ﻣﯽآﻣﯿﺰد .داﺳﺘﺎن
درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﻤﺎی دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
و ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﺸﮕﺮ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﺮوﺑﺎرزان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دو وزﯾﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮﺳﯿﺎر و ﻣﺎﻫﯿﺎر
داﺋﻤﺎ ﻓﺮﯾﺐ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎی ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺮوﺑﺎرزان اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ دارﯾﻮش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺮوﺑﺎرزان در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﮑﻨﺪ را ﺷﮑﺴﺖ
دﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﻧﺪ و دارﯾﻮش را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ و وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺸﻮر و ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارﯾﻮش ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﻧﻮﺳﯿﺎر و ﻣﺎﻫﯿﺎر ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
اﯾﺮوﺑﺎرزان را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻤﺎی را در ﮐﺎخ
ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮﺳﯿﺎر ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و دارﯾﻮش
در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﮑﻨﺪر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﺎﻫﯿﺎر و ﺟﺎﻧﻮﺳﯿﺎر را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﮕﺎرش ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد .رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻮدای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
را در ﺳﺮ دارد .ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ واﭘﺴﯿﻦ روزﮔﺎر
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﺷﺎره دارد .روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن
ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه از دﺳﺖ ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﮑﻮه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺴﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﯽ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﯿﮕﺎن در ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻃﻦ
ﭘﺮﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺎی از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن در اﯾﻦ ﺗﺮاژدی ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .او از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس و ﻗﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی و ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﻮر .ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ
در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺣﻀﻮر و ﺳﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎر در دوره ﻗﺎﺟﺎر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل و ﻣﺰدک اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .در آن
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﯿﻦ وﻟﯿﻌﻬﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن داﺷﺖ،
در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﯾﺎ دارﯾﻮش ﺳﻮم در
دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺑﯿﻦ دارﯾﻮش و اﯾﺮوزﺑﺎرزان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
» اﯾﺮوﺑﺎرزان  :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺮس
و ﻫﺮاس ﺑﻪ ﺗﺎرک دﺷﻤﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر

ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻘﻪ را در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوض
ﻣﯽدارد .ﺑﻠﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺗﺎ ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎ ،ﻣﻠﺖ ﺑﯽ
ﭼﯿﺰ و ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺮاب ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ
رﺷﻮهﺧﻮار ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ و در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ
ﻋﺪه زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﯿﻦ رﮐﺎب اﺳﮑﻨﺪر،
ﻣﺮاودات ﻣﺨﻔﯽ دارﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
اﻣﻮر ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی
را ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
دارﯾﻮش  :ﺗﻮ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮده ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﺪ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﮔﺸﻮدهای؟ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه اﯾﻦ
ﻓﻀﻮﻟﯽﻫﺎ را داده اﺳﺖ؟
اﯾﺮوﺑﺎرزان  :اﻧﺼﺎف و وﺟﺪان ﻣﻦ ] [...ارادهی
ﻧﯿﺮو و دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ درﺑﺎر و ﻗﺸﻮن را از
ﻟﻮث وﺟﻮد ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰه ﺳﺎزد« )ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻠﮏﭘﻮر.(۳۷۰ :۱۳۸۶ ،
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در دوران دارﯾﻮش ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع
دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺴﺖ .درﺑﺎر ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ از
ﺳﻔﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﯿﺰش
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻮد اﻣﺎ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن از آن ﺑﺮای ﻫﺮاس و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ آن دوران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاﻓﯿﺎن ﭘﺲ
از ﺟﺒﺎران در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻓﺘﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪدا آن دوران از راه ﻣﯽرﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﻋﺪه
روزﮔﺎر ﺧﻮش و ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﮑﻮه را ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻢ
در ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
» ﻣﻨﺠﻢ  :از ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف  ...ﻫﯿﭻ
ﻗﺸﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ...ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ را درﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
 ...ﻣﻠﮑﻪ در ﻧﯿﻨﻮا  ...اﯾﺮوﺑﺎرزان ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ...
اﺳﻄﺨﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ  ...داروﯾﺶ
ﮐﺒﯿﺮ در اﮐﺒﺎﺗﺎن  ...اﺳﮑﻨﺪر  ...اﺗﻘﺎء  ....ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﺑﺰرگ  ...اﯾﺮان وﺳﯿﻊﺗﺮ  ...اﺳﮑﻨﺪر ....
ﻣﺮده  ...دوﻟﺘﺶ ﻣﻨﻘﺮض  ....ﭘﺎرت اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮐﺸﺪ« ) ﻫﻤﺎن .(۳۶۰ :
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
را ﻣﺠﺪد ﺑﺎزﺳﺎزی و ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درام آن را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از
زﺑﺎن اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
»اﺳﮑﻨﺪر  [...] :اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺮﻗﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ
را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در روی
ﺧﺮابﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺪﯾﻢ و ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﻨﺪرس
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ) ﻫﻤﺎن .(۴۰۷ :
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ دارﯾﻮش ﺳﻮم از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل از ﭼﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﺒﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ دوران ﻗﺎﺟﺎر ،دوم
ﺑﺤﺚ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن و ﺳﻮم ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻌﮑﻮس را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪم
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﯿﺮﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﺮﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺤﻘﻖ آن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﺎزﯾﺎر
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻧﺎم و ﺷﻬﺮﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻮزه داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻬﺮه اﺳﺖ.
ﻫﺪاﯾﺖ در ﮐﻨﺎر داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ
دارد» .ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن« » ،اﻓﺴﺎﻧﻪی آﻓﺮﯾﻨﺶ« ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ و » ﻣﺎزﯾﺎر« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪاﯾﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۰۵ﮐﻪ ﺗﺎجﮔﺬاری
رﺿﺎﺷﺎه در آن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻼت
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن راﻫﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ .ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ و داﺳﺘﺎن و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ
ﺳﺎﺳﺎن ﻧﺎم داﺷﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران دارد .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮ درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
و اﺷﺮاف اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻫﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺑﺎﺷﮑﻮه اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ اﺛﺮ را دارای وﺟﻮه اﻧﺘﻘﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻦ رواﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺣﺘﯽ در دوره ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ و دوم ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺳﻮﯾﻪ ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاب دارد .اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺣﺮﯾﻢ
ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﺮت از اﻋﺮاب و ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای
اﻫﺪاف و ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی اول اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در
ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد.
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎزﯾﺎر را در ﺳﺎل  ۱۳۱۲ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی ادﯾﺐ و ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻣﯿﻨﻮی
از اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺴﺦ ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .ﻧﻮروزﻧﺎﻣﻪ ،وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ
از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﻣﯿﻨﻮی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوﻏﯽ و ﺗﻘﯽزاده ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﯿﻨﻮی و
ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﻨﻮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎزﯾﺎر ﺧﻮد از
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮاﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮی در اﺑﺘﺪای ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ دارد .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﯾﺎ دارﯾﻮش ﺳﻮم
ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎزﯾﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮق
اوﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ دارد .ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ
دﺳﺘﮕﯿﺮی او و ﺳﻘﻮط ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﺳﺘﺎن در دوران
ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺎزﯾﺎر ﺳﻌﯽ دارد ﺟﻠﻮ ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﺎرش ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﯿﻤﺮو و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
رﺑﻦ دو ﺧﺎﺋﻦ در ﻣﻨﺰل ﻣﺎزﯾﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺼﺪ اﻃﻼع
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻬﺮﻧﺎز ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﺎن را
ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ در ﻣﺴﺘﯽ از ﻣﺎزﯾﺎر اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮔﯿﺮد و
او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪازد .در زﻧﺪان ﺷﺎدان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮار ﻣﺎزﯾﺎر
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮار ﺷﻬﺮﻧﺎز ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﻋﺮاب ﺑﻪ
دﯾﺪن ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻮن ﻗﺒﻞ آن از ﺗﺮس دﺳﺘﮕﯿﺮی زﻫﺮ
ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﻣﺎزﯾﺎر ﻧﯿﺰ از ﻓﺮار ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
داﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روزﮔﺎر ﭼﯿﺮهﮔﯽ اﻋﺮاب
ﺑﺮ اﯾﺮان دﻻﻟﺖ دارد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽورزد .و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻣﺴﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
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ﺷﺪت در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن از
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎزیﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮔﺘﻮﻫﺎ دارد.
»ﺑﺮزﯾﻦ  :ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﯾﺪ
ﻋﺮبﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران راه دادﻧﺪ.
ﻣﺎزﯾﺎر  :ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺮدم ،ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ و اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﻋﺮب
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد آنﻫﺎ را
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ) « .ﻫﺪاﯾﺖ.(۵۵ :۱۳۱۲ ،
اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺎزﯾﺎر ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎزیﻫﺎ در اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻬﻮدیﻫﺎ در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮔﺘﻮﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎزﯾﺎر
در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺧﯿﺮ
ﺟﻤﻌﯽ را ﻫﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن را در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻬﺮه اﻋﺮاب
در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎزﯾﺎر و ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻬﺮه
ﻣﺘﺠﺎوزان و ﭘﻠﯿﺪان داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از واﯾﮑﯿﻨﮓﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﮋاد و ﻗﻮﻣﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪن و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎزﯾﺎر و ﺷﻬﺮﻧﺎز
ﻧﯿﺰ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از وﺟﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﻦ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺷﻬﺮﻧﺎز  [...] :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻬﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دﯾﻮ و اژدﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ][...
ﻧﻪ ﺗﻮ از ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم زﯾﺎد ﺑﻮدی .ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
 ) « ....ﻫﻤﺎن .(۷۶ :
دﯾﺎﻟﻮگ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻧﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ روﺣﯿﻪ ﺿﺪﻋﺮﺑﯽ
ﻣﺎزﯾﺎر را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روﺣﯿﻪای ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮋاد
اﯾﺮاﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻣﺮی ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن
ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ )اﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن  (۱۳۸۹ :و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
و ﭘﺎﮐﺴﺎزی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار
ﮐﺮد .ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﻄﻮرهای
دارد و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را از دام ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﺬﻫﺐ
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ
روﺷﻨﻔﮑﺮ در ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر دارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪی اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮن در راﺳﺘﺎی

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﻨﻈﺮ
ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺶ
ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ روﻧﺪ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮه دﭼﺎر اﺧﻼل و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از
اﺧﻼل ذاﺗﯽ ﺧﺎﻃﺮه و ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﯾﺎدآوری آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻘﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی اول ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮه دوران ﻗﺎﺟﺎر را از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺷﮑﻞ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻨﺮی
و ادﺑﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ .ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺑﯿﻦ
ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﻦ دوران راﺑﻄﻪای ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺖ .از اﯾﻦ
رو ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎت و ﻋﺮفﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ – آﻧﭽﻪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮف آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ -ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻏﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﻦ دوران ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﯾﻘﯿﮑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺳﻌﯽ در اﺷﺎﻋﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ او ﻫﻤﻮاره در
روزﮔﺎری ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ در آن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ
ﮐﺸﻮرﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ دوران ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﺧﺎﺻﯽ از درامﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدی رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﯿﻮه
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺘﻮن او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺣﺲ ﻧﺎﺳﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮه ﻧﺰادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺿﺪ ﻋﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ و رواﯾﺘﯽ در زﻣﺎن
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اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺷﮑﻮه ،ﭼﻪ در
زﻣﺎن ﺳﻘﻮط ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در درﺑﺎر اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺑﺎر در دوران ﻗﺎﺟﺎر دارد.
در ﮐﻞ درامﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻣﻼ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ

ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ-ﮐﻪ در اﺗﺤﺎدی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ-
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درامﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ دوره ﺑﺮای اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری آرﺷﯿﻮ و ﺳﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ درامﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺮدم را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ آرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺴﺎزد.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻃﺮه ر .ک رﯾﮑﻮر۸۹ : ۲۰۰۶ ،
 .۲اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﯾﮑﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 .۳اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢﮔﺮان ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﺗﻘﯽزاده ،ﻧﻔﯿﺴﯽ و ﻣﯿﻨﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎور در ﮐﻨﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
 .۴ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮی را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﺗﻌﺰﯾﻪ دﻗﯿﻘﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎب ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻪ ﮐﻞ اﺟﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ،ﯾﺮواﻧﺪ ،(۱۳۸۹) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺪرن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم .ﺗﻬﺮان  .ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 آدورﻧﻮ ،ﺗﺌﻮدور .ﺳﻌﯿﺪ ،ادوارد .ﻫﺎﺑﺰام ،ارﯾﮏ ،(۱۳۹۶) .ﺧﺎﻃﺮه،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮوﻣﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺮزو .ﺗﻬﺮان  :ﻧﺸﺮ ﺧﺮد ﺳﺮخ.
 ﺑﻬﺮوز ،ذﺑﯿﺢ ،(۱۳۳۷) .ﺷﺐ ﻓﺮدوﺳﯽ .ﺗﻬﺮان  :اﯾﺮان ﮐﻮده .اﺳﻨﺎدﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
 داوﻧﻬﺎور ،ﺑﺮﻧﺎرد و ﭘﻼور ،دﯾﻮﯾﺪ ،(۱۳۹۴) .ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ،ﺗﺮﺟﻤﻪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﻟﮑﯽ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان  :ﻧﺸﺮ ﻗﻘﻨﻮس.
 رﯾﮑﻮر ،ﭘﻞ ،(۱۳۹۷ ) .زﻣﺎن و ﺣﮑﺎﯾﺖ )ﭘﯿﺮﻧﮓ و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ(،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ .ﺗﻬﺮان  :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 رﯾﮑﻮر ،ﭘﻞ ،(۱۳۷۴) .ﺧﺎﻃﺮه ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ .ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺷﻤﺎره .۵۹-۴۷ ،۸
 ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن ،(۱۳۹۷) .دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﺮان :اﻧﻘﺮاض ﻗﺎﺟﺎر و اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻓﺸﺎر .ﭼﺎپ دﻫﻢ .ﺗﻬﺮان
 :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.

 ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن،(۱۳۹۹) .ﺗﻀﺎد دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ  :ﻧﻈﺮﯾﻪﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﯿﺐ .ﭼﺎپ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ .ﺗﻬﺮان
 :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 ﺳﭙﻬﺮان ،ﮐﺎﻣﺮان ،(۱۳۸۸) .ﺗﺌﺎﺗﺮﮐﺮاﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ .ﺗﻬﺮان .ﻧﺸﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ.
 ﻣﻠﮏﭘﻮر ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ) ،(۱۳۸۶ادﺑﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم.ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس.
 ِﻣ ِﯿﺮ ،ﻓﺮدرﯾﮏ دﺑﻠﯿﻮ ،(۱۳۹۹) .رواﯾﺖ و ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻬﺎمﺷﻮﺷﺘﺮیزاده .ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ اﻃﺮاف.
 ﻧﺠﻮﻣﯿﺎن ،اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ،(۱۳۸۵) .ﺗﺎرﯾﺦ ،زﺑﺎن و رواﯾﺖ .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره .۳۱۸-۳۰۵ ،۵۲
 ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺻﺎدق ،ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ) ،(۱۳۱۲ﻣﺎزﯾﺎر  .ﺗﻬﺮان  :ﺳﺎزﻣﺎناﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوﯾﺪان.
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