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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالهم طااطاایی ،تهران.

نعمتالّ ایرانزاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالهم طااطاایی ،تهران.

عنایتالّ دارایی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالهم طااطاایی ،تهران.
تاریخ دریافت همقال 89/2/22 :؛ تاریخ پذیرش همقال 89/11/1 :

چکیده
صادق هدایت ،رهمان «حاجیآقا» ( )1221را بر پایۀ رویدادهای تاریخیـ سیاسی اواخر حکوهمت رضاشـاه و
اوایل حکوهمت همحمدرضاشاه ،ب فاصلۀ زهمانی اندکی نسات ب آنها نوشت است .برای اینک بـدانی ایـ
رهمان با تأثیرپذیری از کدام گفتمان یا گفتمانهای سیاسی نوشت شدهاست ،با بهرهگیری از روش تحلیل
گفتمان انتقادی (بر پایۀ اندیش های روث وداک ،جیمز پُل جی و نورهم فرکالف) ،آن را بررسی کردهایـ
و دیدگاه نویسندهاش را نسات ب گفتمانهای سیاسی آن دوره کاویدهای  .همیتوان ایـ رهمـان را از ن ـر
سیاسی ،اثری فراگفتمانی ،غیرگفتمانی یا غیرایدیولوژیک دانست ک در آن ،همۀ گفتمـانهـای سیاسـی،
همانند حکوهمت پادشـاهی ،ناسیونالیسـ  ،فاشیسـ  ،همدرنیسـ  ،غـربگرایـی ،سکورریسـ  ،سـنتگرایـی،
دی گرایی ،چپگرایی (همارکسیس و کمونیس ) ،لیارالیس  ،دهموکراسی و همشروط خواهی و غیره همورد نقـد
و خش نویسنده واقع گردیدهاست .ایدیولوژیهای سیاسی برای تأهمی همنـافع طرفـداران و همالّغـان آنهـا
ب کار گرفت همیشوند .هدایت ،دگرگونیهای تاریخی و سیاسی فراوانی را از دورۀ همشـروط تـا روی کـار
آهمدن رضاشاه و همحمدرضاشاه ،از سر گذراندهاست و رنگـارنگی و گونـ گـونی سیاسـتمداران ،حاکمـان و
سودجویان را دیدهاست .او ای رویدادها را با طنزی خشمناک درآهمیخت  ،رهمانی سیاسی پدیـد آوردهاسـت.
بدون آگاهی از رویدادها و جریانهای سیاسی دورۀ نویسنده و گرایشهای سیاسی او ،شناخت درسـتی از
رهمان ب دست نمیآید.
واژههای کلیدی :صادق هدایت ،حاجیآقا ،گفتمان سیاسی ،تحلیل گفتمان انتقادی ،رهمان سیاسی.
 .1رایاناهمۀ نویسندۀ همسئول:
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 .1همقدهم
از همیان گون های ادبی ،رهمان پیونـد تنگـاتنگی بـا واقعیـت و بـ تاـع آن ،بـا سیاسـت و
گفتمان های سیاسی دارد« .عاهمل اصلی پیوند همیـان ادبیـات و سیاسـت ،همفهـوم گسـتردۀ
ایدیولوژی است و نفوذ آگاهان و یا ناخودآگاهانـۀ آن در انسـان ،بـرای اتخـاذ همضـاهمی و
شیوههای نگرش او ب جهان» (گـودرزی .)11 :1291 ،یکـی از گونـ هـای رهمـان کـ ارتاـا
بیشتری با سیاست دارد ،رهمان سیاسی( )Political Novelاست .رهمان سیاسی ،رهمـانی اسـت
ک با همضاهمی  ،همسایل ،رویدادها ،دگرگـونیهـا ،هویـتهـا ،ایـدیولوژیهـا ،گـرایشهـا و
گفتمانهای سیاسی پیوند خوردهاست .در ایـ پـژوهش بـرآنی کـ همـوارد یادشـده را در
حاجیآقا ب همثابۀ یک رهمان سیاسی بررسی و واکاوی نمـایی  ،تـا از سـویی ،بـ شـناخت
کاهملتر و هم جانا تری از آن دست یابی و از سوی دیگر ،تأثیر بافت هموقعیـت تـاریخیـ
سیاسی بر ساخت اثر را نشان دهی  .پرسشهای پژوهش بدی گون قابل طرح هستند:
 .1در رهمان حاجیآقا ،کدام همضاهمی  ،همسایل و رویدادهای سیاسی برجست شدهاست؟
 .2کدام هویتهای اجتماعیـ سیاسی در رهمان حاجیآقا ساخت شدهاست؟
 .2چ ایدیولوژیها ،گرایشها و گفتمانهای سیاسیای در ای رهمان وجود دارد؟
ای پژوهش ،از گونۀ پژوهشهای اکتشافی است .از ای رو ،در پـی اثاـات یـا ردّ فرضـیۀ
خاصی نیست.
 .2روش پژوهش
در ای پژوهش ،از ن ری و روش «تحلیل گفتمان انتقادی»() Critical Discourse Analysis
بهره همی گیری « .اینک چگون روابط اجتماعی ،هویـت ،دانـش و قـدرت از طریـق همتـون
نوشتاری و گفتاری ایجاد همی شود ...از همااحث اصلی تحلیـل انتقـادی گفتمـان بـ شـمار
همی آیند» (یارهمحمـدی .)11 :1281 ،در همیـان رویکردهـای همختلـ تحلیـل گفتمـان انتقـادی،
همی توان پنج ویژگی همشترک یافت .1 :فراینـدها و سـاختارهای اجتمـاعی و فرهنگـی تـا
حدودی خصلت زبانی ـ گفتمانی دارند .2 .گفتمان ه سازنده و ه ساخت شـده اسـت.2 .
کاربرد زبان باید ب نحو تجربی و درون بستر اجتماعی خودش تحلیل شـود .1 .گفتمـان،
کارکردی ایدیولوژیک دارد .5 .تحقیق انتقادی :ب لحاظ سیاسی همتعهد ب تغییر است و بـا
عنوان یک رهایی بخش جانب گروه های اجتماعی سـتمدیده را همـی گیـرد (ر.ک؛ یورگنسـ و
فیلیپس111 :1282 ،ـ .)115روش هما در ای پژوهش ،با بهرهگیری از ن رهای همهرآیی (همهرآیی ،
 1282و همـان ،)1281 ،آهمیزشی از اندیش ها و روشهای س ن ریـ پـرداز برجسـت در حـوزۀ
تحلیل گفتمان است؛ یعنی جیمز پُل جی( ،)James Paul Geeنـورهم فـرکالف( Norman
 )Faircloughو روث وداک(.)Ruth Wodak
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 .2همعرفی صاحاان ن ری
2ـ .1جیمز پُل جی

از نگاه جی ،زبان کارکردهای بسیاری در زندگی هما دارد .هما با کاربرد آن چیزی همیگـویی
(انتقال اطالعات) کاری همیکنی (کنش زبانی) و هویتهایی برای خود و دیگران همیسازی
( .)Gee, 2011: 2از دید او ،هر گون تحلیل گفتمانی باید انتقادی باشد ،ن ب ایـ دلیـل
ک تحلیلگران گفتمان ،سیاسی هستند یا باید سیاسی باشند ،بلک ب ای دلیـل کـ خـود
زبان ،سیاسی است ( .)Ibid: 9جی همعتقد است ک هما ب وسیلۀ زبان ،هفت چیـز یـا هفـت
سطح از واقعیت را برهمیسازی  .بنابرای  ،یک تحلیلگر گفتمـان همـیتوانـد هفـت پرسـش
گوناگون دربارۀ هر بخش از زبان همطرح کند( .)Ibid: 17ای پرسشها دربارۀ همـوارد ذیـل
هستند .1 :اهمیت و برجست سازی( .2 .)Signifcanceپرکتیسها (کـنشهـا)( Practices
 .2 .)(Activities).هویتها( .1 .)Identitiesروابط [همیان انسانها](.5 .) Relationships
سیاسـت (تقسـی خیرهـا و همنـافع اجتمـاعی) ( Politics the distribution of social
 .1 .)goods.پیونــدها [بــی اش ـیاء] ( .1 .)Connections.ن ــامهــای نشــان ای و دانــش
(همعرفت)(.)Ibid: 17- 19( .) Sign Systems and Knowledge
2ـ .2نورهم فرکالف

فرکالف از س همرحل یا بُعد برای تحلیل گفتمان یاد همیکند .1 :توصـی (:)Description
بررســـی ویژگـــیهـــای همـــت در ســـ ســـطح واژگـــان ،دســـتور و ســـاخت.2 .
تفسیر( :)Interpretationبررسی پیوند گفتمان هموجود در همت با گفتمانهای دیگـر2 .ــ
تایی ( :)Explanationهمطالعۀ عواهمل و بستر اجتماعی ایجاد گفتمان .در ای پژوهش ،از
همرحلۀ دوم روش فرکالف (تفسیر) استفاده همیکنی  .همرحلۀ تفسیر با بیناهمتنیت پیونـد دارد.
هما با کمک دانش تاریخی و دانش همتنی ،ارتاا همیان گفتمـان هموجـود در همـت بـا دیگـر
گفتمانها را همشخص همیسازی (ر.ک؛ همهـرآیی  .)51 :1281 ،فرکالف همیگوید« :گفتمـانهـا و
همتون آنها خود دارای تاریخ هستند و همتعلق ب همجموع های تاریخی همیباشـند و تفسـیر
بافت بیناهمتنی ب ای هموضوع بستگی دارد ک همت را همتعلق بـ کـدام همجموعـ بـدانی »
(فرکالف  .)221 :1298 ،از نگاه او ،گفتمان ب برساخت هویـت اجتمـاعی ،روابـط اجتمـاعی و
ن ام های دانش و همعنا کمک همی کند .در اینجا ،فرکالف از رویکرد چندکارکردی هالیـدی
ب زبان کمک گرفت است (ر.ک؛ یورگنس و فیلیپس119 :1282 ،ـ.)118
2ـ .2روث وداک

«ن ریۀ پُل جی و فرکالف ،هر دو در توصی ساختار حاک بر قطعات زبانی بسیار کارآهمـد
هستند .با ای حال ،ن ریۀ روث وداک با پُر کردن خألهای ای دو ن ری  ،هما را بـا وجـوه
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دیگری از تحلیل گفتمان آشنا همیکند .روث وداک ب تأسی از پیر بوردیو ،جاهمع شـنا و
فیلسوف فرانسوی ،در ن ریۀ گفتمان خود ب هر صورتبندی زبانی ب عنوان یک همیـدان
زبانی( )Fieldهمینگرد ک خود همرکّب از چندی یا کارکرد ( ( Functionاست .وداک همعتقد
بود ک «در هر همیدان زبانی از قایل خانواده ،سیاست ،روشنفکری و ...نیازهمند سخ گفـت
دربارۀ هموضوعات همختل هستی کـ فونکسـیون یـا کـارکرد خاصـی را از زبـان انت ـار
همیکشند» (همهرآیی .)22 :1282 ،
هما بر اسا ن ریۀ وداک ،بخشها یا کارکردهای گوناگون رهمان را همشخص و ذیل هر
بخش ،پرسشهای هفتگانۀ جی را همطرح همیکنی  ،سپس بر پایۀ ن ریۀ فرکالف ،رهمان را
تفسیر همیکنی .
 .1پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهشهایی دربارۀ حاجیآقا انجام شده ک اختالف پژوهش هما با آنهـا در روش
تحلیل و نیز نتایج برآهمده از آنهاست .ای پژوهشها عاارتند از:
 .1کاتوزیان ای رهمان را در دو اثر ارزشمند خـود (ر.ک؛ کاتوزیـان221 :1211 ،ــ 219و همـان،
215 :1285ــ  )222بررسی نمودهاست ک همت آنها یکسانیهـایی نیـز دارد .او ضـم ارایـۀ
اطالعات همفید تاریخی دربارۀ بخشهایی از رهمان و نقد برخی از گفت های همنتقـدان ایـ
اثر ،برخی از همانندیهای شخصیتهای رهمان ،ب ویژه حاجیآقـا ،بـا اشـخاص واقعـی را
نشان دادهاست .ای آثار با وجود سودهمندی خـود ،از ن ـر روش پـژوهش و فراگیـری بـا
پژوهش هما همتفاوت هستند.
 .2همصااحیپور ایرانیـان (ر.ک؛ همصـااحیپـور ایرانیـان121 :1259 ،ــ )111بـا اسـتفاده از ن ریـۀ
جاهمع شناسی ادبیات ،رهمان را تحلیل و ب نکت های ارزشمندی ،اشاره کردهاست .ب ن ر او،
هدایت آن را همتأثر از حزب توده نوشت است ،در حالی ک چنی نیست ،چون همرام اشتراکی
در ای رهمان همورد نقد قرار گرفت است.
 .2هادوی و تسلیمی (ر.ک؛ هادوی و تسلیمی )1281 ،ادعا همیکنند ک بر اسا اندیش های
لوکاچ ب تحلیل اثر پرداخت اند ،ولی در عمـل ،بیشـتر بخـش اصـلی ایـ همقالـ  ،شـاهمل
نقلقولهایی از کتاب همصااحیپور ایرانیان ( )1259است.
 .1بهیان (ر.ک؛ بهیان )1299 ،بدون هیچ گون روشی ،و تنها با اشاره ب اندیش های فوکـو
رهمان را نقد کردهاست و بدون استدرل همقنع و ارجاعات سیاسـی و تـاریخی دقیـق ،آن را
همتأثر از گفتمان چپ و حزب توده دانست است ،در صورتی ک ایـ گونـ نیسـت .او فقـط
شخصیت حاجیآقا را بررسی کرده و او را نمونۀ نوعی بورژوازی هملّی دانست است.
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 .5همعرفی اثر
صادق هدایت حاجیآقا را با نام همستعار هادی صداقت در سال  1221نوشت و نخست بـ
صورت پاورقی در «همجلۀ سخ » ب چاپ رساند .انتشـارات اهمیرکایـر در تهـران بـ سـال
 1225آن را ب صورت کتاب همنتشـر سـاخت کـ همـا از چـاپ دوم آن (ر.ک؛ هـدایت)1221 ،
استفاده کردهای .
 .1فشردۀ رهمان
رهمان حاجیآقا داستان طنزآهمیز زندگی پیرهمردی  98سال  ،ب نام «حاجی ابوتراب» (همعروف
ب «حاجیآقا») است ک الات وانمود همیکند ب همک رفت است! پدرش (حاج فیضاهللا) دکان
تنااکوفروشی داشت ک با سوءاستفاده از سال قحطی و پس از آن ،جریان تحری تنااکو ب
ثروت فراوانی دست یافت است .با همرگ او ،همۀ دارایی و عنوانش (حاجی) ،ب حـاجیآقـا
همیرسد .او دکان تنااکوفروشی را ب ه زدهاسـت و اکنـون چنـد دسـتگاه اتوبـو  ،سـ
دستگاه حمام ،چند باب خان  ،چندی دکان و کلّی اهمالک و همستغالت دارد .همچنی  ،وی
تاجر و سهامدار کارخانۀ کشاافی و پارچ بافی است .حاجیآقا ساک تهران اسـت ،چنـدی
زن دایمی و صیغ ای ،و نوکری ب نام «همراد» دارد .از پس هشت دختـر ،صـاحب دو پسـر
(آقاکوچک و کیوهمرث) شدهاست .او بیشتر اوقـات در هشـتی خانـ اش بـا سیاسـتمداران،
صاحاان سرهمای و قدرت و نیز هـر کسـی کـ سـودی بـرای او دارد ،همشـغول زدوبنـد و
کارچاقکنی است .تا پیش از اشغال ایران در شهریور  ،1221او طرفدار آلمـان و رضاشـاه
است ،اهما پس از آن ،همخال رضاشاه و طرفدار دهموکراسی و آزادی همـیشـود و همتفقـی را
ستایش همیکند ،هرچند هنوز ه در درون ،هواخواه آلمان هیتلری است .او پس از اشـغال
ایران ب اصفهان همیگریزد ،ولی زهمانی ک اوضاع تهران آرام همیشود ،همانند دوستانش بـ
تهران برهمیگردد و ناهمزد نمایندگی همجلس شورای هملّی همیشود .از ن ر سیاسـی ،پُسـت و
همقاهمی ندارد ،ولی بسیار صاحبنفوذ است .در آغاز حکوهمت همحمدرضاشاه ،با توج ب برناهمۀ
دستگاه حاک همانی بر تحکی قدرت و جلوگیری از پیشـرفت همخالفـان ،او و همدسـتانش
همیکوشند ب نکوهش رضاشاه و تشویق همردم ب همذهب و تحمیـق آنـان بپردازنـد .افـراد
چاپلو سودجویی دور او جمع شدهاند و او را تحسی همـیکننـد .در ایـ همیـان ،دو نفـر
همخال او هستند« :خیزراننژاد» ک روزناهم نگار است و «همنـادیالحـق» کـ شـاعر اسـت.
بخش پایانی رهمان ب رؤیای حاجیآقا هنگام بیهوشی در بیمارستان اختصاص یافت است.
 .1تحلیل گفتمان اثر
در اینجا ،نخست کارکردها و بخشهای اصلی رهمان را همشخص همیکنی و ذیل هر بخش،
هفت پرسش جیمز پُل جی را پاسخ همیدهی و آنگاه رهمان را تفسیر همینمایی .
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1ـ .1کارکردها ( )Functionsو بخشهای اصلی رهمان

رهمان حاجیآقا چهار قسمت دارد .زهمان دو قسمت نخست ب پیش از اشغال ایران از سوی
همتفقی در جنگ جهـانی دوم (شـهریور  )1221و زهمـان دو قسـمت دیگـر بـ پـس از آن
برهمیگردد .بنابرای  ،رهمان در بر گیرندۀ دو بخش است :الـ ) رویـدادهای رهمـان پـیش از
اشغال ایران از سوی همتفقی  .ب) رویدادهای رهمان پس از اشغال ایران از سوی همتفقی .
1ـ1ـ .1رویدادهای رهمان پیش از اشغال ایران از سوی همتفقی

 .1در بخش نخست رهمان ،دربارۀ چ ابعادی از واقعیت (سیاسی) برجسـت سـازی صـورت
گرفت است؟
در ای بخش ،رویدادها و واقعیتهای تاریخیـ سیاسی گوناگونی برجست شدهاست؛ همانند
جناش تنااکو ،انقالب همشروط  ،جنگ جهانی دوم و برناهم های رضاشاه (تخت قاپو کـردن
ایالت ،دیوانسارری ،عرفیسازی ،کش حجاب ،هملّیگرایی ،ساخت راهآه و غیره).
همچنی  ،ب اشخاص همشهور عصر قاجـار و جنـاش تناـاکو اشـاره شـدهاسـت« :همیـرزای
شیرازی تنااکو را تحری کرد ...همالّ عاداهللا واعظ غلیان [قلیان] کشـید» (هـدایت.)19 :1221 ،
عاداهللا واعظ ـ سید عاداهللا بهاهانیـ همجتهد همعروف تهران «با اقدام همیرزا حس شـیرازی
ب همخالفت برخاست و ...در همسجد و در حضور همردم قلیـان کشـید» (فـوران .)251 :1282 ،بـ
هملّیگرایی و اسکان عشایر نیز اشاره شدهاست« :سرهنگ بلندپرواز ...کنفرانسـی راجـع بـ
«غرور هملّی» ...دادند ...سرهنگ رؤسای ایالت را ...کشت و ایالت را تختقاپو کرده» (هدایت،
21 :1221ـ .)25حاجیآقا دربارۀ کش حجاب همیگوید« :زنها چادر ه نمیخواهند سرشـان
بکنند» (همان)15 :؛ دربارۀ تغییر لاا همیگوید« :اول کسی ک کاله پهلوی سرش گذاشـت،
هم بودم» (همان .)11 :ب جنگ جهانی دوم اشاره همیشود (ر.ک؛ همـان .)28 :حـاجیآقـا طاـق
سیاست دوران رضاشاه ،طرفدار آلمان و همخال شوروی است (ر.ک؛ همان11 :ــ .)11ب اشغال
ایران از سوی همتفقی نیز اشاره شدهاست« :قضایای سوم شهریور ک پیش آهمـد( »...همـان:
.)11

رضاشاه خانوادههای اشرافی را وادار ب فروش زهمی های خود بـ قیمـت ارزان کـرد و
برخی دیگر را همحروم نمود (ر.ک؛ آبراهاهمیان .)191 :1291 ،حاجیآقا همـیگویـد« :از روی کمـال
رضا و رغات [زهمینی ک در همازندران] داشت  ...تقدی خاک پای همـایونی کـردم» (هـدایت،
22 :1221ـ .)22الات بعداً همیگوید« :اهمالک همنو تو همازندران ب یک قران همصـالح کردنـد و
همجاورم کردند قاال اش را بارم تقدی خاک پای رضاخان بکن !» (همان.)11 :
 .2در بخش نخست رهمان ،کدام هویتهای اجتماعی و سیاسی ساخت شدهاند؟
«پدر حاجیآقـا» (فیضاهللا) ،دکان تنااکوفروشی داشت ،ولی از طریـق همـال حـرام و احتکـار
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تنااکو ،زهمی های زیادی را خرید (ر.ک؛ همان« :)19 :همی سود پایـۀ طاقـ گریـزی اوسـت؛
بدی ترتیب ک یک تنااکوفروش کوچک بدل ب یک بازرگان و زهمی دار بزرگ همیشـود»
(همصااحیپور ایرانیان.)122 :1259 ،
«حاجیآقا» نسات ب پدرش یک طاق پیشرفت همیکند و جزو طاقۀ اعیان و اشراف قرار

همیگیرد .از ای رو ،او گذشتۀ پدرش را انکار همیکند (ر.ک؛ هدایت12 :1221 ،ــ .)12حاجیآقا در
هشتیخان اش «همشغول دیدوبازدید و کارچاقکنی» با «اعیان ،اشراف و رییسالوزراء» و یـا
حتّی افراد همعمولی بود (ر.ک؛ همان11 :ـ .)11وی «در سیاست ه همیشـ دخالـت همـیکـرد،
وکیل و وزیر همیتراشید و خودش ه کاادۀ ریاست وزرا را همیکشـید» (همـان )18 :و «همثـل
عقاید سیاسیاش ،ب آن دنیا ه اعتقاد همحکمی نداشت» (همان)59 :؛ او با دربار رضاشاه در
ارتاا است و همیش او را ستایش همیکند (همان.)21 :
ـ «آقاکوچک» پسر بزرگ حاجیآقا و عرقخور ،قمارباز ،هـرزه و غـربزده اسـت ،چـون
اتوهمایل پدرش را ب یک درخت زده ،از ارث همحروم است ،ولی «ب علت آراسـتگی سـر و
وضع ...ب عنوان شوفر دربار همفتخر» همیشود (ر.ک؛ همان.)51 :
ـ کیوهمرث ،پسر کوچکتر و همحاوب حاجیآقا ،شانزده سال دارد و همدرس همیرود (ر.ک؛ همان:
 21و .)52
ـ زنان حاجیآقا ک شاهمل «شش زن طالق گرفت و چهار زن ک سرشان را خورده بود و

هفت زن دیگر ک در قید حیات بودند» (همـان ،)52 :نقش چندانی در رویدادها ندارند .برخی
از آنان ،تنها ناهمشان برده همیشود؛ همانند زبیده ،نن امالانی و انیسآغا .ب برخی دیگر ،فقط
اشاره همیشود« :یکی سَر زا رفت ،یکی از پشتبام پَـرت شـد» (همـان .)52 :آنـان بـ شـدت
همنفعل ،هم لوم ،سنّتی ،تحت همراقات سختگیرانۀ همسر و دور از اجتماع و سیاست هستند.
ـ حجتالشریع  ،در هر زهمین ای پیشکار حاجیآقاست (ر.ک؛ همان) .او نمایندۀ روحانیون وابست
ب قدرت است.
ـ همیمنتنژاد ،همالک کارخانۀ کشاافی است ک کاله سَر حاجیآقاـ سهامدار آنـ همیگذارد
(ر.ک؛ همان .)21 - 21 :وی نمایندۀ سرهمای داری است .چندی شخصیت بلندپایـۀ سیاسـی در
رهمان وجود دارند ک توانست اند با کمک دستگاه نوی بوروکراسی و زدوبندهای ویـژۀ آن،
ب همقام های واریی دست یابند؛ همانند «دوامالوزارة»« ،خضـوری حزقیـل همشـعل» و «بنـدۀ
درگاه» .افزون بر ای  ،افرادی نیز وجود دارند ک هر کدام ب گونـ ای در خـدهمت صـاحاان
قدرتاَند و برای گذران زندگی روزهمره و نیز برای رشد و ترقی ،وابستۀ آنان هسـتند .ایـ
افراد نیز دو دست اند :گروهی ک ب وضعیت کنونی خـود رضـایت دادهانـد و بـ پیشـرفت
جایگاه خود نمیاندیشند؛ همانند «احمدبیگی»« ،یوزباشی» و «خلجپـور» .گروهـی دیگـر کـ
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قصد طاق گریزی و پیشرفت دارند و همیخواهند از طاقۀ کارهمند همتوسط ب طاقـۀ حـاک و
اهمثال دوامالوزارة بپیوندند .در واقع ،راهی را در پیش همیگیرند ک همقامهای بلندپایۀ سیاسی
قاالً پیمودهاند؛ همانند «سرهنگ بلندپرواز» و «همزلقانی».
 .2در بخش نخست رهمان ،رابط های انسانی چگون است؟ چ روابط اجتماعی و سیاسـی
خلق شدهاست؟
حاجیآقا نسات ب همراد و خانوادهاش ،رفتار خشونتآهمیزی دارد و هم از او همتنفرند ،ولی با
همردم بیرون از خان ب خوبی رفتار همیکند و هم ب دیدۀ احترام ب او همـینگرنـد (هـدایت،
 .)11 :1221رابطۀ حاجیآقا با دیگران از گونۀ بدهبستانی است .او برای کسب همنافع ،رابطـۀ
صمیمان ای با صاحاان ثروت و همقامهای دولتی (همانند دوامالوزارة) دارد .رابطـۀ او بـا افـراد
عادی ب سودشـان بسـتگی دارد .او کارشـان را راه همـیانـدازد و آنـان رشـوه همـیدهنـد
(یوزباشی) ،اجنا قاچاق را برایش جاب جا همیکنند (خلجپور) ،یا در روزناهم ها او را ستایش
همیکنند (همزلقانی) .در همجموع ،روابط انسانی ،بر پایۀ سود و زیان همادّی شکل گرفت اسـت.
هرچ افراد سودهمندتر ،سرهمای دارتر و از دید سیاسی پرنفـوذتر باشـند ،از احتـرام بیشـتری
برخوردارند .افراد قدرتمند و سیاست همداران همشغول زدوبند هسـتند و بیشـتری بهـره را از
شکافهای هموجود در سیست اداری کشور همیبرند.
 .1در بخش نخست رهمان ،رابطۀ اشیاء با انسان و همچنی رابطۀ اشیاء بـا اشـیاء چگونـ
است؟
حاجیآقا از یکسو ،با عاا و تسایح توصی شدهاست؛ عاا یک نشانگر دینـی و همـذهای و
پوشیدن آن نشاندهندۀ جدیت در اهمر دی است« :عاا ...را از روی تخت برداشت» (هدایت،
)8 :1221؛ از سوی دیگر «شراب ...همینوشید ...قمار ه همیزد یعنی پاسور و تخت نرد» (همان:
 .)58ای ویژگی ،بیقیدی و دورویی او را نشان همیدهد .پول ،تمام ه ّ و غ حاجیآقاست:
«پول را برای پول بودنش دوست داشت و همیپرستید و تمـام وسـایل را بـرای بـ دسـت
آوردن آن جایز همیدانست» (همان .)51 :دکان تنااکوفروشی فیضاهللا ،نشانۀ وابستگی او بـ
طاقۀ بازاری سنتی است .حاجیآقا با کارخان  ،قالی ،هماشی  ،دکـان ،خانـ  ،حمـام و دیگـر
نشان های ثروت توصی شدهاست ک کارخان و هماشی از نشان های سـرهمای داری نـوی
هستند.
 .5در بخش نخست رهمان ،چ کنشهایی در برابر همسایل صورت گرفت است؟
حاجیآقا برای حفظ جایگاه خود همیش از عملکرد حکوهمت و برناهم هـای رضاشـاه دفـاع
همیکند .او همیگوید برای رفع اغتشاشها و اعتراضهای همردم« ،چند نفـر را بایـد کشـت،
چند نفر را حاس کرد» و نااید اجازه داد کسی حرفی بزند« :هما همشت آهنی همـیخـواهی »
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(همان .)22 :کارچاقکنی ،زدوبند ،رشوه ،ت اهر ب دی داری و دانش ،ارتاا با دستگاه حاک
و افراد بلندپای و غیره ،از جمل کـنشهـای او بـرای حفـظ و گسـترش همنـافعش اسـت.
کنشهایی ک بیشتر شخصیتهای رهمان انجام همیدهند ،عاارتند از :رشوه دادن ،خدهمت ب
صاحاان قدرت ،کالهبرداری ،سوءاستفاده از ن ام دیوانسارری و. ...
 .1در بخش نخست رهمان ،سیاست ب چ شکل نمود یافت است؟ تقسی بندی خیر و شر یا
خوب و بد چگون است؟
راوی (نویسنده) زندگی یک شخص از طاقۀ باری جاهمعـ را نمـایش دادهاسـت .ایـ
طاق ب تمام همنافع اجتماعی ،اع از ثروت ،رفاه ،همقام ،وجاهت ،قدرت و غیـره دسترسـی
دارند .هدف راوی ن تنها تأیید افکار و رفتار آنان نیست ،بلک یکسره با آنان همخال است و
تمام کارهایشان را ناپسند و برای جاهمع همایۀ زیان و شر همیداند و آنان را شایستۀ قدرت و
ادارۀ کشور نمیبیند .اکنون با عنایت ب ای نکت و با توج ب پاسخ پرسشهای پیشـی ،
همی توان گفت راوی هموارد ذیل را شر همیداند ،در حالی ک شخصیتهای رهمـان ،آنهـا را
خیر تلقی همیکنند :بدهبستان ،زدوبند ،رشوه گـرفت  ،قاچـاق ،پـارتیبـازی ،سوءاسـتفاده از
قدرت ،تملق و چاپلوسـی ،هـر لح ـ بـ رنگـی درآهمـدن ،درون گفـت  ،پـولپرسـتی و
همنفعتطلای ،نحوۀ اجرای یکجانشینی و قتلعـام ایـالت و عشـایر و دیگـر برناهمـ هـای
رضاشاه .از نگاه حاجیآقا و سیاسـتمداران دورۀ رضاشـاه ،آلمـان خیـر اسـت و شـوروی و
انگلیس و آهمریکا شر هستند .الات از دید راوی (نویسنده) ،هر دو گروه شر هستند.
 .1در بخش نخست رهمان ،چ ن ام همعرفتیـ نشان شناختی وجود دارد؟
گفتمانی ک شخصیتهای رهمان ذیل آن گنجانده شدهاست و فعالیت آنان بـر اسـا آن
شکل گرفت  ،همان گفتمان حاک بر جاهمع است .الات اشخاصی همانند حـاجیآقـا از ن ـر
ظاهر و برای حفظ همنافع و جایگاه خود ب ای گفتمـان عالقـ نشـان همـیدهنـد و هـیچ
اعتقادی در باط خود ب آن ندارند؛ همثالً او طرفدار کش حجاب است ،ولی حاضر نیست
ک زنانش حتّی با حجاب در اجتماع حاضر شوند ،یا برخالف گفتمان حاک  ،همخال غـرب
است .در واقع ،او فردی سنتی است ک برای کسب سود بیشتر ،از گفتمان حاک هـواداری
همیکند.
گفتمان راوی در ای بخش از رهمان ،همغایر با گفتمـان حـاک  ،و عواهمـل و کـارگزاران
حکوهمت ،سیاستمداران و همتنفذان است .او سوءاسـتفاده از قـدرت (سیاسـی و اقتصـادی)،
اشخاصی ک تمام ه ّ و غ آنان سرهمای و قدرت است ،یکجانشینی و قتلعـام ایـالت و
عشایر را نقد کردهاست .از آنجا ک بـ انتقـاد از همـۀ ایـدیولوژیهـای هموجـود پرداختـ
شدهاست ،ب سختی همیتوان ای بخش از رهمان را در زیر گفتمان یک ای گنجاند.
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1ـ1ـ .2رویدادهای رهمان پس از اشغال ایران از سوی همتفقی

 .1در بخش دوم رهمان ،دربارۀ چ ابعـادی از واقعیـت (سیاسـی) برجسـت سـازی صـورت
گرفت است؟
پایان حکوهمت رضاشاه ،حضور همتفقی در ایران ،رویدادهای جنگ جهانی دوم ،همانند حملۀ
آلمان ب شوروی ،وضعیت جدیـد در آغـاز دورۀ پهلـوی دوم و تـالشهـای تـازۀ عواهمـل
حکوهمت برای حفظ و تداوم قدرت نمون هایی از واقعیتهای برجست شده است.
پس از پایان حکوهمـت رضاشـاه ،داهمنـۀ انتقـاد از او گسـترش یافـت .حـاجیآقـا او را
«رضاخان» و حکوهمتش را «دیکتاتوری» همیناهمد (هدایت )18 :1221 ،و همـیگویـد« :از اربـابش
دستور همیگرفت» (همان)95 :؛ یعنی انگلیس ک در روی کار آهمـدن او و دیگـر اهمـور کشـور
دخالت داشت .او ارتش ،سرکوب ایالت ،سیاست خارجی رضاشاه نسـات بـ قراردادهـای
همرزی با س کشور ترکی  ،افغانستان و عراق و نیز نسات ب انگلـیس (و همسـئلۀ بحـری و
قرارداد نفت  )1212را ب چالش همیکشد (ر.ک؛ همان.)91 :
جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای همتفقی در ایران و نیز تأثیر ای رویدادها بر ارزش
ارز و کار برجست شدهاست (ر.ک؛ همان .)91 :ب همهاجرت لهستانیهای آواره بـ ایـران نیـز
اشاره شدهاست (ر.ک؛ همان .)91 :ایرانیها اهمیدوارند ک آلمانی ها با شکست شوروی و آهمـدن
ب ایران ،آنان را از دست همتفقی برهانند ،اهما خارهای خوشی ب گـوش آنـان نمـیرسـد:
«رو ها جلو آلمانها را گرفتند» (همان.)99 :
پس از اشغال ایران ،آزادیهایی ب وجود همیآید و از «دهموکراسی» صـحات همـیشـود.
حاجیآقا پس از همدتی همیفهمد ک «تغییری در اوضاع پیدا نشده و فقط لغـت دهموکراسـی
جانشی لغت دیکتاتوری شدهاست ...همکاران حاجی همطابق دستور ،ب وسیلۀ آخوندبازی و
شیوع خرافات و پخش اسلح همیان ایالت و ...درصدد چاره برآهمدند» (همان )11 :ک «همطابق
دستور »...ب برناهم های دستگاه حاک  ،برای حفظ و تداوم قدرت اشاره دارد.
 .2در بخش دوم رهمان ،کدام هویتهای اجتماعی و سیاسی ساخت شدهاند؟
در ای بخش ،هویتهای گوناگونی ب نمایش گذاشت شدهاست ک همیتوان آنان را ب
س گروه بخش کرد :گروه نخست ،سیاستمداران و صاحاان قدرت هستند ک خودشـان را
با دگرگونی اوضاع کشور ،هماهنگ ساخت اند و همچنان صاحب قدرت و نفـوذ سیاسـی و
جزو طاقۀ حاک هستند؛ همانند حاجیآقا ،دوامالوزارة و سرتیپ بلندپرواز .گروه دوم ،افـرادی
هستند ک در همراتب پایی تری قرار دارند و ب گون ای پیشکار گروه نخست هسـتند و بـا
زرنــگبــازی ،رشــوه و خــدهمتهــای گونــاگون ،همنــافع خــود را تــأهمی همــیکننــد؛ هماننــد
حجتالشریع  ،همزلقانی ،گل و بلال ،آقاکوچک ،همیخچیان و کرچکلو .هیچ یک از ای دو
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گروه دوستدار قدرت حاک نیستند ،بلک همنافع آنان ایجاب همیکنـد کـ از آن طـرفداری
کنند .گروه سـوم ،همخالفـان و همنتقـدان وضـع هموجـود و قـدرت حـاک هسـتند ،هرچنـد
دیدگاههای آنان همتفاوت است .از اینان ،خیزراننژاد ،طرفدار انقـالب و اهمیـدوار بـ تغییـر
است ،ولی پسر آقای سیمی دوات و همنادیالحق ،یکسره شورش ،طغیان و نااهمید از بهاـود
اوضاع و اصالح کشـور در آینـده هسـتند .در اداهمـ  ،شخصـیتهـای همهـ تـر را همعرفـی
همینمایی .
ـ حاجیآقا خودش را با شرایط جدید هماهنگ همـیسـازد .او هنـوز از شـوروی بیـزار و
هواخواه آلمان و هیتلر است (ر.ک؛ هدایت99 :1221 ،ـ )98و هنوز با نهادهای رسمی رابط دارد
(ر.ک؛ همان .)112 :او ناهمزد نمایندگی همجلس شورای هملّی شدهاست (ر.ک؛ همـان .)11 :حاجیآقا
در همجموع ،همحاف کاری است ک همیش طرفدار جریانها و گفتمانهای سیاسی غالـب
بودهاست.
ـ حجت الشریع نمایندۀ روحانیان وابست ب دستگاه حاک است و همأهموریتهایی را برای
حفظ قدرت آن بر عهده همیگیرد (ر.ک؛ همان129 :ـ.)128
ـ ـ خیــزراننــژاد «آزادیخــواه اســت ،در دورۀ رضاشــاه ...زنــدانی بــود» (همــان .)111 :او
روزناهم نگاری همنتقد است و از اختالف طاقاتی و سیاستمداران انتقاد همیکند و همـیگویـد:
«هم ب جز انقالب چارۀ دیگـری سـران نـدارم» (همـان111 :ــ .)111کاتوزیـان همـینویسـد:
«خیزراننژاد ...تیپ روزناهم نگاران و همقال نویسان جوان حزب توده را نماینـدگی همـیکنـد»
(کاتوزیان.)211 :1285 ،
ـ همنادیالحـق شاعری حسا

و جوان است و ب شدت از حاجیآقا انتقاد همیکنـد و او را
همحتکر ،کالهبردار ،دزد ،قاچاقچی ،پَست ،حریص ،شـیّاد و ...همـیخوانـد (ر.ک؛ هـدایت:1221 ،
111ـ .)118او نمونۀ هنرهمند همنتقد ،آزاده ،آگاه ،دلیر و همتعهد است و هنرش را نـ در جهـت
خواست قدرت حاک  ،بلک برای نابودی آن ب کار همیگیرد .وی بـ حـاجیآقـا همـیگویـد:
«عالیتری شعر در زندگی هم  ،از بی بـردن تـو و اهمثـال توسـت» (همـان .)118 :برخـی از
همنتقدان ،همنادیالحق را همان صادق هدایت همیدانند؛ هماننـد همیرعابـدینی (ر.ک؛ همیرعابـدینی،
 )211 :1291و فرزان (ر.ک؛ فرزان 1899 ،م .)191 :.کاتوزیـان همعتقـد اسـت« :همنـادیالحـق تیـپ
نویسندۀ داستان است؛ یعنی یک انتلکتویـل همسـتقل غیرحزبـی کـ هـ پاکاـاز ،همنـزه و
پاکااخت است ،ه نخا گرا ،هنرهمند و زیااییپرست ،و ه دشـم هیئـتهـای حاکمـ و
ارزشهای سنتی» (کاتوزیان.)211 :1285 ،
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 .2رابط های انسانی در بخش دوم رهمان چگون است؟ چ روابط اجتماعی و سیاسی خلق
شدهاست؟
حاجیآقا پس از اشغال کشور ک هنوز بیثااتی در آن وجود دارد ،همحتا اسـت و تنهـا بـا
افراد خاصی رابط برقرار همیکنـد (ر.ک؛ هـدایت19 :1221 ،ــ ،)18ولـی پـس از اینکـ همتوجـ
همیشود «تغییری در اوضاع پیـدا نشـده» (همـان ،)11 :روابـط پیشـی را بـا سیاسـتمداران و
نهادهای سیاسی از سر همـیگیـرد« :بـا شـهربانی رابطـ داشـت( »...همـان .)11 :او سـودای
نمایندگی همجلس ب سرش همیزند و ب همی دلیل ،همشغول «همالقـات بـا روزناهمـ چـی و
کاسبکار و بازاری و آخوندها ...بود» (همان .)11 :او بـا هـر فـرد سـودهمندی رابطـ برقـرار
همیکند .همیخچیـان بـ او وعـدۀ گـردآوری پـنج هـزار رری را همـیدهـد! (ر.ک؛ همـان.)91 :
دوامالوزارة ب او پیشنهاد همیکند ک در انتخابات با «سلسل جناان» کنـار بیایـد (ر.ک؛ همـان:
 .)89در همجموع ،روابط و زدوبندهای طاقۀ حـاک و سیاسـتمداران ،و نیـز روابـط آنـان بـا
روحانیان اداهم یافت است .هنگاهمی ک حاجیآقا در بیمارستان است« ،عدۀ زیادی از رجال و
اعیان و بازاریها ...چش ب راه نتیجۀ عمل بودند» (همان .)122 :زبیده ،زنش ،ب او همیگویـد:
«آقایان وزرا ،وکال و سفرای همختار تو اتاق انت ارند» (همان.)112 :
حاجی آقا و قدرت حاک  ،همخالفانی نیز دارند :خیزراننژاد خواهـان انقـالب اسـت (ر.ک؛
همان111 :ـ )111و همنادیالحق ب شدت از حاجیآقا انتقاد همیکند (ر.ک؛ همان111 :ـ.)118
 .1در بخش دوم رهمان ،رابطۀ اشیاء با انسان و نیز رابطۀ اشیاء با اشیاء چگون است؟
حاجیآقا «دَر اطاقی را باز کرد ک تا سق آن قالی روی ه چیـده بودنـد ...سَـر بخـاری
کارتپستال زنهای لخت و باسمۀ عیسی و همری دیده همیشد و یک دعای پنجت ه آن
بار ب دیوار بود ...در همحوطۀ تنگی ک همیان دو گاوصندوق احداث شده بود» (هدایت:1221 ،
.)122
قالی های روی ه چیـده و «دو گاوصـندوق» نشـان دهنـدۀ ثـروتانـدوزی و احتکـار
حاجیآقا است« .کارتپستال زنها»« ،باسمۀ عیسی و همری » و «دعای پنجت » ،س شیء با
س ایدیولوژی و فرهنگ همتفاوت هستند ک اولی با همدرنیت و غربگرایی ،دوهمی بـا آیـی
همسیحیت و سوهمی با همذهب تشیع پیوند دارد .در اینجا ،شخصیت ناپایدار و ریاکار حاجیآقا
ب نمایش گذاشت شدهاست .او «سجل همرده همیخرید ،کوپ تقلاـی قنـد و شـکر درسـت
همیکرد» (همان« .)11 :سجل همرده» و «کوپ تقلای» نشاندهندۀ سوءاستفاده از ن ام اداری و
کسب ثروت غیرهمجاز است.
 .5در بخش دوم رهمان ،چ کنشهایی در برابر همسایل صورت گرفت است؟
هنگاهمی ک جناحبندیها و اندیش های سیاسی گوناگونی در کشور ب وجود آهمـد و کشـور
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دچار بیثااتی شد ،قدرت حـاک درصـدد چـاره برآهمـد و حـاجیآقـا و همکـارانش همـأهمور
بازگرداندن همردم ب همذهب و سنت ،گسـترش خرافـات ،تفرقـ افکنـی ،بـ دسـت آوردن
اکثریت همجلس شدند (ر.ک؛ همان .)11 :دستگاه حاک برای حفظ قدرت ،همأهموریتهایی برای
حجتالشریع در ن ر گرفت ک حاجیآقا آنها را برای او شرح همیدهد :شـیوع خرافـات و
ایجاد بلوا ب اس همذهب تا جلوی جناشهای تازه گرفت شود؛ جناشهای تـازهای کـ از
طرف همسایۀ شمالی (شوروی) ب کشـور سـرایت کـردهاسـت« :رواج قمـ زن ،سـین زن،
بافورخون  ،ج گیری ،روض خوانی ،افتتاح تکی و حسـینی  ،تشـویق آخونـد و چـاقوکش و
نطق و هموع بر ضد کش حجاب ،تالیغات علی شوروی ،تکفیر سینما ،تئـاتر ،قاشـق و
چنگال ،هواپیما ،اتوهمایل و گراهمافون [لوازم همدرنیت ] ،تقایح بیدینی زهمان رضاشاه ،تشویق
همردم ب استفاده از چادرنماز و چادر سیاه و عماهم و در صورت لـزوم توزیـع آنهـا (همـان:
129ـ.)128
 .1در بخش دوم رهمان ،سیاست ب چ شکل نمود یافت است؟ تقسی بندی خیر و شر یا خوب
و بد چگون است؟
دهمدهمی بودن حاجیآقا و همفکرانش ب گون ای است ک نمیتوان اندیش های سیاسـی
همشخصی را برای آنان قایل شد .همراهی با قدرت حاک  ،اصل اساسی سیاست آنان است.
او ابتدا «طرفدار جدی دهموکراسی و یکی از آزادیخواهـان دوآتشـ بـود ...و بـ سـالهمتی
پیروزی همتفقی همشروب همینوشید!» (هدایت ،)18 :1221 ،اهما پس از همدتی ،آلمـان و هیتلـر را
ستایش همیکند و آنها را خودی همیداند و همتفقـی (روسـی  ،انگلـیس و آهمریکـا) را شـرّ،
دشم و دیگری:
«هیتلر از آن عالق ای ک ب ایران داره ،همیخواد دشم های هما رو بیرون بکن  ...قول همیده تـا
یکی دو هفتۀ دیگر یک نفر روسی برای نمون زنده نیست .ایـ هـ نتیجـۀ رژیـ بلشـویک!...
همی روزها آلمانهای خودهمان وارد تهران همیشَند» (همان99 :ـ.)98

حاجیآقا از یک سو ،از رضاشاه انتقاد همیکنـد و از سـوی دیگـر همـیگویـد« :بایـد بـ
همجسم های شاه سابق احترام گذاشت» (همان .)122 :او همخال روسی  ،بلشویک و حزب توده
است« :تشکیل ای احزاب و دسـت هـایی کـ  ...دم از آزادی و همنـافع کـارگر همـیزننـد...،
خطرناک » (همان .)122 :او در اصل ،همخال آزادی ،دهموکراسی و همشروط  ،و طرفدار استاداد
است« :بر پدر ای همشروط لعنت!( »...همان .)11 :از ن ام اداری و زدوبندهای سیاسی نیز نقد
شدهاست .در ن ام پارلمانی ،خیر و سودی همورد انت ار نیست ،چون نمایندگان همجلـس بـا
زدوبند و دغلبازی انتخاب همیشـوند ،نـ از روی شایسـتگی (ر.ک؛ همـان .)91 :نویسـنده از
دستگاه حاک  ،برناهم ها و سیاستهای آن ،سیاستمداران ،روحانیت ،همتفقـی و اشـغالگران،
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شوروی و بلشویس انتقاد کرده ،همگی را شر و بد شمردهاست.
 .1در بخش دوم رهمان ،چ ن ام همعرفتیـ نشان شناختی وجود دارد؟
در ای بخش ،صادق هدایت ،بسان هنرهمندی همنتقد و تیزبی ب افشای رفتار سیاستمداران
و افراد سودجو پرداخت است .همشروط  ،دهموکراسی ،آزادیخواهی ،همدرنیس  ،سـنتگرایـی،
دی گرایی و ...همگی اصطالحاتی هستند ک دستگاه حاک و پیشـکارانش بـرای تحکـی
قدرت و ب دست آوردن سود و همنفعت بیشتر از آنها بهره همیبرند ،بـدون آنکـ کمتـری
باوری بدانها داشت باشند .نویسنده بیآنک هواخواه ایدیولوژی سیاسی ویژهای باشد ،تنها
ب ستیز ،انتقاد و افشاگری علی آنان همیپردازد.
1ـ .2تفسیر رهمان

گفتمان یا گفتمانهای رهمان با کدام گفتمان یا گفتمانهای فکـریـ سیاسـی بیرونـی در
ارتاا است؟ گفتمانهای خود و دیگری در ای رهمان کداهمند؟
صادق هدایت در رهمان حاجیآقا ،هواخواه گفتمان سیاسی خاصی نیست و گفتمـان او،
گفتمان انتقاد و خش است؛ چنانک همۀ گفتمانها را دستهمای و بهان ای بـرای کسـب
قدرت و سود همیداند .او با توج ب باز شدن فضای سیاسی و آزادیهای هموجـود در دهـۀ
بیست ،ب گون ای آشکار از جاهمع  ،حکوهمت و هر آنچ نمیپسندد ،انتقاد همیکنـد .هـدایت
با هوشیاری و زیرکی و نیز با برخورداری از دانش و آگاهی از همسایل روز ایـران و جهـان،
آگاهان و ب عمد ،زهمان داستان را در پایان یک دورۀ سیاسـی و آغـاز دورهای دیگـر قـرار
دادهاست تا تناقض هموجود در رفتار ،گفتار و اندیش های سیاستمداران و صاحاان قـدرت را
در یک بزنگاه تاریخی خاص ب نمایش بگذارد .از همیـان همنتقـدان ،دیـدگاه کاتوزیـان بـا
دیدگاه هما ه سویی بیشتری دارد .او همینویسد« :نمیتوان ای اثر را« ...همترقی و اهمیدواران »
دانست و ...هم حاکی از خش و نوهمیدی است» (کاتوزیـان .)222 :1285 ،در واقع« ،حاجیآقا...
کوششی است از جانب نویسندهای از ن ر سیاسی ساده و بیغلوغش ،بدون هیچ ادعـایی
دربارۀ تعهد ایدیولوژیک یا فعالیت سیاسی» (همان.)21 :1211 ،
در اداهم  ،همیکوشی نگاه همنفی و ستیز و ضدیت هـدایت را نسـات بـ گفتمـانهـای
سیاسی آن دوره نشان دهی .
 .9نقد گفتمان پهلویس  ،همدرنیس همطلقۀ پهلوی یا سلطنتطلب
عناصر اساسی گفتمان پهلویس عاارت بود از .1 :شوونیس (ناسیونالیس ایرانی افراطی).2 ،
شا همدرنیس (غرب گرایی) یا ب تعایر کاتوزیان ،همدرنیس کـاذب(، )Pesudo-Modernism
 .2سکورریس (عرفیگرایی) (تاجیک91 :1211 ،ـ .)95اینک ب نقدهای هدایت بر ای چنـد
عنصر یا خردهگفتمانها همیپردازی .
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9ـ .1نقد ناسیونالیس

هدایت در برخی از آثار نخست خود گرایشهای تند «ناسیونالیستی» داشت؛ هماننـد «سـایۀ
همغول»« ،آخری لاخند» و غیره .برخی از ویژگیهای ناسیونالیستی نیز در نوشت های بعدی
هدایت ب چش همیخورد؛ همانند «عربستیزی»« ،اسالمستیزی» و ...ک در حـاجیآقـا نیـز
نشان هایی از آن وجود دارد .نمون ای از عربستیزی« :حاجیآقا از طریق رادیو «هموسـیقی
عربی را همیگرفت» و ب نعرههایی ک همثل صدای شتر فحل از توی رادیـو درهمـیآهمـد»...
(هدایت .)11 :1221 ،عربستیزی در ای گفتۀ حاجیآقا نیز دیده همیشود« :همۀ ای عربها و
نصرانیها ...همۀ آنهایی ک باباشان را نمیشناسند ،ب هم حسد همیبرند ...اگر یک شوفر
عرب اطالعاتش بیشتر از دکترهای اقتصاد هماست ،پس بروید دَر همدرس هایتان را باندیـد»
(همان21 :ـ .)29با وجود ای  ،رهمان حاجیآقا را نمیتوان اثری ناسیونالیستی دانست؛ چنانک
حتی ضد ناسیونالیس نیز همیباشد؛ زیرا از زبان شخصیتها ب انتقاد از سرزهمی  ،نژاد ،زبان،
سنتها و عادتهای ایرانیان پرداخت شدهاست؛ همثالً پسر آقای سیمی دوات همیگوید« :ای
سرزهمی روی نقشۀ جغرافی لکۀ حیض است ...همردهمش هم وافوری ،تراخمی ...فساد نژاد
هما از بچ و پیر و جوانش پیداست ...اینجا وط دزدها و قاچاقها و زندان همردهمانش است»
(همان85 :ـ.)81

در دورۀ رضاشاه ،سـازهمانهـایی هماننـد «پـرورش افکـار» و «فرهنگسـتان» بـا اهـداف
هملی گرایان ایجاد شد .هدایت ای دو نهاد را تمسخر همـیکنـد (ر.ک؛ همـان .)51 :حـاجیآقـا
همیگوید« :اگرچ خودم عضو فرهنگستان  ،اهما زبان برنمـیگـرده ایـ لغـتهـا را بگـ و
همعنیاش را ه نمیدان  .هما بودی و یک زبان .آن را ه سیاست خراب کرد» (همـان.)111 :
در بخشی از رهمان ک هیتلر (ب گفتۀ حاجیآقا) روی قوطیهای سیرابی و جگرک نوشـت
بود« :پاینده ایران! چو ایران نااش ت هم همااد! ای هدیۀ ناقابل را ب ایرانیان عزیزم تقدی
همیکن » (همان ،)99 :اندیش های ناسیونالیستی ریشخند شدهاست.
9ـ .2نقد همدرنیس

«بسیاری از اقداهمات و اصالحات رضاشاه در راستای تجددطلای صورت همیگرفت ...توسعۀ
راههای ارتااطی ،اسکان عشایر ،نوسـازی و تجهیـز ارتـش ،ایجـاد بوروکراسـی ...کشـ
حجاب ،یکدست کردن لاا ( »...بیگدلو و اکاری.)28 :1298 ،
9ـ2ـ .1نقد توسعۀ راههای ارتااطی

حاجیآقا همیگوید« :همگر راه آه را برای همـ و شـما کشـید؟ بـا پـول همـردم کشـید .اهمـا
دستورش را از اربابش گرفت بود .همگر نتیج اش را نمیبینید؟!» (هدایت .)91 :1221 ،ای جمل
ب استفادۀ همتفقی از راهآه ایران اشاره دارد.
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9ـ2ـ .2نقد اسکان عشایر

حاجیآقا همیگوید« :باید نسل همۀ ایالت و عشایر را از همیان برداشت تا بتوانی نفس راحت
بکشی » (همان .)21 :ای سخ بدی دلیل گفت شده ک هدایت با ای اقدام هموافق نیست.
9ـ2ـ .2نقد نوسازی ارتش

حاجیآقا همسو با هدایت همیگوید« :همـا ن ـام نداشـتی  ،ادای قشـون را درآورده بـودی ...
افسرهاش س شب س شب گشنگی همیخوردند!» (همان.)91 :
9ـ2ـ .1نقد بوروکراسی

حاجیآقا هموافق با هدایت همیگوید« :عدلیـ  ...ن میـ  ...همـ اش دزدی و رشـوهخـوری و
حق بازیست» (همان.)21 :
9ـ2ـ .5نقد کش حجاب

حاجیآقا ب بهاییها همیگوید« :حار دیگر زنها چادر هـ نمـیخواهنـد سرشـان بکننـد»
(همان ،)15 :ولی پس از رضاشاه ،ب حجتالشریع همیگوید« :چادرنماز و چادر سیاه و عماهم
را بی همردم تشویق و در صورت لزوم توزیع بکنید» (همان.)128 :
9ـ2ـ .1نقد یا تمسخر یکدست کردن لاا

حاجیآقا همیگوید« :هم از همۀ تحصیلکردهها همتجددتر و همترقیترم .اولکسی کـ کـاله
پهلوی سرش گذاشت ،هم بودم» (همان.)11 :
9ـ .2نقد غربگرایی

در ای رهمان ،ه از غربزدگی و فرنگیهمآبی ایرانیان ،و ه از همداخلۀ کشورهای غربی در
اهمور ایران و وابستگی کشور ب آنها انتقاد شدهاست.
9ـ2ـ .1نقد فرنگیهمآبی

دوامالوزارة همیگوید« :ای جوانان چش و گوش بست همیروند ب خارج و فقط ظواهر آنجا
ای ها را همیفریاد» (هدایت .)85 :1221 ،آقاکوچک و پسـر آقـای سـیمی دوات نمونـۀ افـراد
غربزده هستند ک اولی رفتار غربیها را تقلید همیکند (ر.ک؛ همـان )85 - 51 :و دوهمی ب نقد
هم جاناۀ ایران و ایرانیان همیپردازد (ر.ک؛ همان85 :ـ.)81
9ـ2ـ .2نقد دخالتهای کشورهای غربی

انگلیس ک در ای رهمان ،ارباب رضاشاه ناهمیده شدهاست ،در روی کار آهمدن و برکنـاری او
دخالت داشت و قرارداد نفت  1212را ب او تحمیل کرد« :خودش ه آلت بود ...از اربابش
دستور همیگرفت» ( هدایت .)95 :1221 ،حاجیآقا همیگوید« :بگذارید هیتلر با ن نوینش دنیـا
را تمشیت بده .اقالً آقای هما عوض همیش !» (همان)11 :؛ یعنی تاکنون انگلـیس آقـا و اربـاب
ایران و رضاشاه بودهاست ،ولی اگر هیتلر روسی را شکست بدهد ،او و آلمان سـرور ایـران
همیشوند .حاجیآقا همیگوید« :همیش در ای آب و خاک دزدها و قاچـاقچیهـا همـ کـاره
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طور صالح دیدهاند» (همان.)121 :

بودهاند ،چون ک همقاهمات صالحیتدار خارجی ای
9ـ2ـ .2نقد سکورریس یا عرفیگرایی
ب عنوان نمون  ،رضاشاه برای غیردینی ساخت جاهمع « ،از صدور روادیـد بـ کسـانی کـ
خواهان زیارت همک  ،همدین  ،نج و کربال بودند ،جلوگیری کـرد» (آبراهاهمیـان .)115 :1291 ،در
ای رهمان ،یوزباشی حسی همیخواهد ب کربال برود ک بـرای گـرفت گذرناهمـ و روادیـد،
رشوه داده ،ولی هموفق ب دریافت آنها نشدهاست! سرانجام ،نـزد حـاجیآقـا همـیرود (ر.ک؛
هدایت .)29 :1221 ،حاجی آقا همیگوید« :کدام زیارت؟ ب ای آسانی ...اجازه نمیدهند!» (همان:
.)11
9ـ2ـ .1نقد سنتگرایی ،اسالمگرایی و دی گرایی

انتقادهای هدایت از سنت همتوج س همورد است :سنت ادبـی ،همـذهب و همضـاهمی سـنتی
[خراف ها و آداب و رسوم] (ر.ک؛ بهزادی کندازی81 :1281 ،ـ )88ک در رهمان حاجیآقا نیـز دیـده
همیشوند .در نقد سنت ادبی همیتوان ب تمسخر واژههای ساخت فرهنگستان و نوشت های
آن روی جلد و پایان رهمان اشاره کرد .از همذهب ،خراف ها و سنتهای جاهمع نیز ب صورت
ه زهمان انتقاد شدهاست .حاجیآقا ب حجتالشریع همیگوید« :ب وسیلۀ شـیوع خرافـات و
تولید بلوا ب اس همذهب همیتوانی جلوی ای جناشهای تازه را ...بگیری  ...پـس وظیفـۀ
شما رواج قم زن ،سین زن ...،افتتاح تکی و حسینی  ...و هموع بر ضد کش حجاب  .بایـد
همیش ای هملت را ب قهقرا برگردانید و همتوج عادات و رسوم دوـ س هـزار سـال پـیش
کرد» (هدایت129 :1221 ،ـ .)128کاتوزیان همعتقد است ک هدف ای برناهم « ،تحکـی سـلط و
قدرت هیئت حاکم است ،ن ترویج تقوا و پرهیزگاری» (کاتوزیان .)221 :1285 ،هدایت ادیـان
را راهی برای کسب همنافع همیداند .انتقـاد از روحانیـت و شخصـیتهـای همـذهای ،هماننـد
حجتالشریع و حاجیآقا ،در پیوند با دی ستیزی است.
9ـ2ـ .5نقد چپگرایی یا گفتمان چپ (سوسیالیس  ،همارکسیس و کمونیس )

حاجیآقا همانند حکوهمت از کمونیس بیـزار اسـت (ر.ک؛ هـدایت11 :1221 ،ــ .)12او همـیگویـد:
«تشکیل ای احزاب و دست هایی ک راه افتاده و دم از آزادی و همنـافع کـارگر همـیزننـد...
خطرناک » (همان .)122 :حاجیآقا برای حفظ سرهمای  ،و حکوهمت برای حفظ قدرت ،هر دو از
کمونیس در هرا هستند .ب هر روی ،وجود چنی گفت هایی هموجب شده ک طرفـداران
حزب توده و برخی همنتقدان ،هماننـد همصـااحی پـور ایرانیـان (ر.ک؛ همصـااحیپـور ایرانیـان:1259 ،
128ـ ،)121رهمان حاجیآقا را همتأثر از گفتمان حزب توده بدانند .اهما باید توج داشـت کـ در
ای رهمان ،گفتمان چپ همورد انتقاد و سخره قرار همیگیرد؛ همثالً حاجیآقا همیگوید« :هم اش
همیگند :کارگر و ای بیچارهها را ب کشت همیدند! ...آنقدر ک هم با آنهـا خـوشسـلوکی
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همیکن  ...استالی با کارگرهاش نمیکن  ...حار هم بلشویک  ،یا آنهایی کـ دم از همنـافع
رنجار همیزنند؟» (هدایت111 :1221 ،ـ .)112یا اینک از زبان پسر آقای سیمی دوات ،تودۀ همردم
ایران سرزنش همی شوند« :همردهمش هم وافوری ،تراخمی ،ازخودراضـی ،قضـا و قَـدَری»...
(همان .)81 :همیالنی همعتقد است:
«تودهها یا درگیر شهوات جسمانیاَند ،یا غرق در قطعیتهای خرافی ...رابطـۀ هـدایت بـا
ای توده دوگان است .از سویی ،ب آنـان دلبسـتگی دارد و از سـویی دیگـر ،بـ چشـ
تحقیرشان همینگرد .ای تحقیر را حتّی در آثاری چـون حـاجیآقـا ،علویـ خـان و تـوپ
همرواری ک همنتقدان همارکسیست جزو «نوشت های همترقـی» هـدایت همـی داننـد ،همشـاهده
همیتوان کرد» (همیالنی.)559 :1211 ،

هرچند دوستان هدایت عضو حزب توده بودند ،او ب هـیچ حزبـی نپیوسـت .در واقـع،
«طرفداران حزب تودۀ ایران اهمیدوارند هدایت را همراه خود بایننـد و او آثـاری اهمیـدبخش
هماتنی بر ایدیولوژی چپ بنویسد .اهما هدایت سیر و سلوک هنرهمندان را بر وابستگی همراهمی
ترجیح همیدهد» (همیرعابدینی .)552 :1282 ،کاتوزیان همـینویسـد« :حـاجیآقـا در همـان زهمـان
تألیفش ب عنوان یک اثر بزرگ و نقد بورژوازی ایران با تحسی روب رو شد .اهما در واقـع،
ن اثر بزرگی است و ن نقد بورژوازی ایران» (کاتوزیان222 :1211 ،ـ.)222
9ـ2ـ .1نقد لیارالیس  ،آزادیخواهی ،همشروط و دهموکراسی

حاجی آقا از سویی ،خودش را از طرفداران همشروط همیداند« :وقتی ک همجلس را ب تـوپ
بستند ...یکی از سرجناانهای انقالب بودم» (هدایت .)15 :1221 ،از سوی دیگر نیز همیگویـد:
«همشروط  ...آزادی ...برای این ک بهتر بش دزدید!» (همان« ،)11 :بعـد از پیشـاهمد شـهریور،
حاجیآقا طرفدار جدی دهموکراسی و یکی از آزادیخواهان دوآتشـ و همخـال دیکتـاتوری
رضاخانی شده بود» (همـان ،)18 :اهما پس از همدتی« ،فهمید ...فقط لغت دهموکراسـی جانشـی
لغت دیکتاتوری شدهاست» (همان .)11 :زدوبند برای کسب رری در انتخابات همجلس و پایی
آوردن س ّ حاجیآقا برای اینکـ بتوانـد در انتخابـات شـرکت کنـد (ر.ک؛ همـان11 :ــ )12و
قانونشکنیهای دیگر ،نمون هایی از انتقاد نویسنده ب دهموکراسی است.
 .8نتیج
رهمان حاجیآقا نقـدی بـر رفتـار صـاحاان قـدرت و سیاسـتمداران فاسـد و نیـز روابـط و
زدوبندهای آنان است ک برای ب دست آوردن پُست ،همقام و سرهمای  ،تمـام خصـلتهـای
انسانی را زیر پا همیگذارند و برای تحکی قدرت خـود ،هـر بـار از یـک ایـدیولوژی بهـره
همیبرند .از سوی دیگر ،از قدرتهای خارجی (اع ّ از همتفقی و همتحدی ) ،همردم ایران ،ادبا،
روزناهم نگاران و دیگران ،با گرایشهای گوناگون انتقاد شدهاست .ای رهمان را همیتـوان از
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ن ر سیاسی ،اثری فراگفتمانی یا غیرگفتمانی دانست .نویسنده همۀ گفتمانهـای سیاسـی
آن دوران را ب نقد کشیده است .همۀ گفتمانها برای دستیابی ب سود و همنفعت فـردی و
گروهی ساخت شدهاند ،ن برای همنافع همگانی .نویسندۀ رهمان بـ هـیچ گونـ ایـدیولوژی
پایاند نیست و همۀ آنها را نقد کردهاست .در واقع ،ای رهمان ،اثری غیرایدیولوژیک است
ک ب نقد همۀ ایدیولوژیها همیپردازد .تمام ایـدیولوژیهـا و گفتمـانهـا هماننـد حکوهمـت
پادشاهی ،ناسیونالیس  ،فاشیسـ  ،همدرنیسـ  ،غـربگرایـی ،سکورریسـ  ،سـنتگرایـی و
دی گرایی ،چپ گرایی (همارکسیس و کمونیس ) ،لیارالیس  ،دهموکراسی ،همشروط خـواهی و
غیره در خدهمت همنافع صاحاان و همالّغان آنها هستند .احاط و دانـش فـراوان و نیـز نقـد
نویسنده نسات ب رویدادها ،اندیش ها و جریـانهـای سیاسـی گذشـت و اکنـون کشـور و
جهان ،و عنایت ب ای همسئل ک فاصلۀ زهمانی چندانی بی تاریخ نگارش رهمان ( )1221و
بافت تاریخی آن در جهان واقعیت (اواخر حکوهمت رضاشاه و اوایل حکوهمت همحمدرضاشاه)
وجود ندارد ،ب راستی همایۀ شگفتی است .هدایت همخال قـدرت حـاک و وضـع هموجـود و
خواستار دگرگونی است .او زهمانی ای رهمان را همینگارد ک عمـری بـر او گذشـت اسـت و
دگرگونی های تاریخی و سیاسی فراوانی را از دورۀ همشروط تا روی کار آهمـدن رضاشـاه و
همحمدرضاشاه ب تجرب از سر گذراندهاست و رنگارنگی و گون گونی سیاستمداران ،حاکمان
و سودجویان را دیدهاست و همۀ آنها را با طنزی خشمناک درآهمیخت  ،در نتیجـ  ،رهمـانی
سیاسی پدید آورده ک حتّی ساختار آن نیز طنزی نسات ب گونۀ رهمان است .شـاید بتـوان
گفت عل  ،دانش ،هنر ،انسانیت و کوشش دلسوزان برای بهاـود اوضـاع کشـور ،از جملـ
همعدود هموارد ستودنی در ای رهمان است.
همنابع
آبراهاهمیان ،یرواند ( ،)1291ایران بی دو انقالب :درآهمدی بر جاهمع شناسی سیاسی ایران همعاصـر ،ترجمـۀ
ی.
تهران ،ن 

احمد گلهمحمدی و همحمدابراهی فتاحی ولیالیی ،چ ،11
بهزادی کندازی ،همحمود ( ،)1281تحلیل آثار صادق هدایت در پرتو ن ریۀ انتقادی ،پایانناهمۀ کارشناسـی
ارشد زبان و ادبیات فارسی ،ب راهنمایی اهمید همدانی ،همشهد ،دانشگاه فردوسی.
بهیان ،شاپور (« ،)1299حاجیآقا ،برساخت ای گفتمانی یا نمونۀ نوعی بورژوازی هملّی» ،جاهمع شناسی هنر و
ادبیات ،1 ،ش ،2صص 21ـ\.11
بیگدلو ،رضا و همحمدعلی اکاری (« ،)1298تاارشناسی جریانهای فرهنگی در ایران همعاصر» ،تاریخ ایران،
ش  ،11/5صص 11ـ.55
تاجیک ،همحمدرضا (« ،)1211غیریت و هویت شکلگیری گفتمان انقالبی در ایـران» ،پژوهشـناهمۀ همتـی ،
ش  ،1صص 92ـ.111

«/211حاجیآقا» نوشتۀ صادق هدایت ،اثری فراسوی گفتمانهای سیاسی

فرزان  ،م .ف( .همصطفی)1899( ،م ،).آشنایی با صادق هدایت ،ج ،2پاریس ،بینا.
فرکالف ،نورهم ( ،)1298تحلیل انتقادی گفتمان ،ویراستۀ همحمد ناوی و همهـران همهـاجر ،ترجمـۀ گـروه
همترجمان ،چ  ،2تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهمی ،همرکز همطالعات و تحقیقات رسان 
ها.
فوران ،جان ( ،)1282همقاوهمت شکننده :تاریخ تحورت اجتماعی ایران از سال  1511همـیالدی همطـابق بـا
رسا.
 918شمسی تا انقالب ،ترجمۀ احمد تدی  ،چ  ،11تهران ،
کاتوزیان ،همحمدعلی همایون ( ،)1211صادق هدایت از افسان تا واقعیت ،ترجمۀ فیروزه همهاجر ،ویراسـتۀ
عاا همخار ،چ  ،2تهران ،طرح 
نو.
ـــــــــــــــــــــــــ ( ،)1285طنز و طنزینۀ هدایت ،ویراستۀ وحید طلوعی ،ویـرایش دوم ،تورنتـو،
کتاب ایران 
ناهمگ.
گودرزی ،همحمدرضا ( ،)1291بازتاب سیاست در ادبیات داستانی ایران از  1211تا پایان آبان هماه  ،1292چ
 ،1تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهمی ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتااطات.
همصااحیپور ایرانیان ،جمشید ( ،)1259واقعیت اجتماعی و جهان داستان :جاهمع شناسی هنـر و ادبیـات ،چ
 ،1تهران ،اهمیرکایر.
همهرآیی  ،همصطفی ( ،)1281در گفتار تحلیل گفتمان (هنر) ،تهران ،هموزۀ 
هملک.
ــــــــــــــــ ( ،)1282در گفتار ن ری و روش تحلیل گفتمان ،تهران ،همؤسسۀ رخداد تازه.
همیرعابدینی ،حس ( ،)1282تاریخ ادبیات داستانی ایران ،چ  ،1تهران ،سخ .
ــــــــــــــــ ( ،)1291صد سال داستاننویسی ایران ،ویرایش دوم ،همجلد اول (جلد اول و دوم) ،چ ،1
تهران ،چشم .
همیالنی ،عاا (« ،)1211هدایت و جهانبینی تراژیک» ،ایرانشناسی ،ش  ،15صص 551ـ.512
هادوی ،همحدث و علی تسلیمی (« ،)1281تحلیل داستان حاجیآقای صادق هدایت بر اسا ن ریۀ بازتاب
واقعیّت» .جاهمع شناسی هنر و ادبیات ،1 .ش ،1صص 52ـ.12
هدایت ،صادق ( ،)1221حاجیآقا ،چ  ،2تهران ،اهمیرکایر.
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