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Abstract 

The historical novel is a general outline of the influence of a historical period, and 

the author's knowledge of history can strengthen the author's internal power to create 

a social or political narrative in the midst of history. Reza Joulayee is one of the 

writers who writes based on history and real events. In his novels, he puts real 

heroes and characters next to fictional characters. The novel "An Old Case" is a 

story of the linguistic communication of people who gathered in a historical period 

to pursue a goal. The hero of the story, who is one of the political figures of 

Mohammad Reza pahlavi's era, is killed by some people. In this novel, truth and 

history together make a narrative so that the reader can search for the cause of the 

events in the discourse that prevails in the story. This article, which is written in an 

analytical-descriptive method, seeks to extract the ideology and society of that 

historical period and the relationships between those in power and those who 

Submissive to power, based on Lyotard's views based on language games and the 
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sublime. In the end, it has been concluded that the author was able to convince the 

audience with each sub-narrative to understand more of the historical events that 

were transferred to the next generation in the grand narratives by written works, and 

put him on the path of the realistic sense of the story. 

Keywords: Fictional realism, History, Reza Joulayee, an old case, Lyotard, The 

sublime, Para-narrative. 
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 »يك پرونده كهنه«رئاليسم داستاني و تاريخ در رمان  كشمكش
  بر آراء ژان فرانسوا ليوتار رضا جواليي با تكيه

  *رقيه موسوي
  ***بهناز پيامني، **ايوب مرادي

  چكيده
تأثيرگذاري يك دوره تاريخي است وشناخت نويسنده  شمايي كلي از قدرت  رمان تاريخي،
تواند نيروي واجد دروني نويسنده را براي خلق يك روايت اجتماعي يا سياسي  از تاريخ مي

رضا جواليي از جمله نويسندگاني است كه بـر اسـاس تـاريخ و     در دل تاريخ تقويت كند.
هاي حقيقي را در كنـار   خصيتهاي خود قهرمانان و ش نويسد. او در رمان وقايع حقيقي مي

داسـتاني از ارتباطـات زبـاني    » يك پرونـده كهنـه  «دهد. رمان  هاي خيالي قرار مي شخصيت
انـد تـا هـدفي را دنبـال كننـد. قهرمـان        افرادي است كه در يك دوره تاريخي گرد هم آمده

داستان كه يكي از شخصيت هاي سياسي دوره محمدرضا يپهلوي است ، توسط عده اي به 
تل مي رسد. در اين رمان حقيقت و تاريخ در كنار يكديگر روايتي را سـاخته تـا خواننـده    ق

وجو كند. اين مقاله كـه بـه روش    علت حوادث را در ميان گفتمان حاكم در داستان جست
بـر آراء ليوتـار بـر مبنـاي      توصيفي به نگارش درآمده  در پي آن است تا بـا تكيـه  - تحليلي
اال، ايدئولوژي و جامعـه آن دوره تـاريخي وروابـط ميـان صـاحبان      هاي زباني و امر و بازي

 قدرت و افراد مطيع قدرت را استخراج نمايد. در پايـان بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه       
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روايت توانسته مخاطب را براي درك بيشتر حـوادث تـاريخي كـه در     نويسنده با هر خرده
و او را  در مسير فضاي  يافته، اقناع انتقالهاي كالن توسط آثار مكتوب به نسل بعدي  روايت

  رئاليستي داستان قرار دهد.
رئاليسم داستاني، تاريخ، رضا جواليي، يـك پرونـده كهنـه، ليوتـار، امـر واال،       ها: دواژهيكل

  فراروايت
 

  مقدمه .1
داستاني در ژانر پليسي و معمايي است كه در آن نويسنده بـه قتـل   » يك پرونده كهنه«رمان 

توسط گروهي از حزب توده پرداخته است. اين داستان در ابتدا با حضـور  » مسعود محمد«
» 1محمـد مسـعود  «ريـزي قتـل    شود كه در حال طرح چند شخصيت از حزب توده آغاز مي

يـك  «هاي داستان شامل  دانند. شخصيت هستند؛ زيرا او را مانعي بر سر راه اهداف خود مي
اسـت،  » ن اخراجي و دو نفر شخصيت غيرنظـامي سرهنگ ستاد، سروان فراري و يك سروا

عالوه بر اين افراد يك شخصيت محوري عالوه بر محمد مسعود وجود دارد و او كارآگـاه  
زمان طولي  يحيي مستوفي است كه در حال بررسي پرونده قتل محمد مسعود است. داستان 

داي رمان تـا پايـان از   ندارد و آشفتگي زماني در داستان بسيار برجسته است. نويسنده از ابت
كند كه كليد معماي قتل است. آنچـه در داسـتان بسـيار چشـمگير اسـت       اي ياد مي دفترچه

هـاي خيـالي اسـت، همچنـين      هاي حقيقي در كنار شخصـيت  استفاده نويسنده از شخصيت
اند كه مخاطـب را بـه حقيقـي بـودن آن اقنـاع       شده فضاهاي داستان نيز به صورتي توصيف

شود و اين رخوت و سرما تـا پايـان    تان در يك فضاي سرد زمستاني آغاز ميسازد. داس مي
كند  و در  هاي كتاب نويسنده اين فضا را حفظ مي داستان در آن حاكم است. در تمام فصل

پايان هم يكي از اعضاي حزب كه كارآگاه با سند و مدرك، شـماره ماشـينش را شناسـايي    
اما عـدم   مانند. ضا نيز در داستان بدون فرجام باقي ميشود و مابقي اع كرده بود، دستگير مي

آنچـه در   كنـد.  مدرن تبديل مـي  قطعيت درنتيجه داستان است كه رمان را به يك رمان پست
بيني افرادي است كه درصدد از ميان  اين داستان اهميت دارد ايدئولوژي و چهارچوب جهان

كنـد. نبايـد    هـا گوشـزد مـي    نبردن عضوي از جامعه هستند كه قدرت مستقل حـزب بـه آ  
شناسانه و فرهنگي خـود   فراموش كرد كه نويسنده متأثر از مطالعات تاريخي و دانش جامعه

هاي زبـاني   توانسته عينيت تاريخي حادثه را از توطئه تا اجرا به نمايش بگذارد. زبان و بازي
ظام حاصل تفكـر و  در حيطه گفتمان يك روايت، بيانگر نظامي متغير و ناپايدار است. اين ن
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ايدئولوژي يك داننده يا همان گوينده است كه بر مبناي اصل روابط بـين فرسـتنده، پيـام و    
مدرن حالتي آشفته از رئاليست را خلق نمـوده   گيرد. گفتمان در دوره پست گيرنده شكل مي

اي وارد نكرده، اما رئاليسم آن را در كثرت هاي روايي تقويـت   كه در مشروعيت آن خدشه
نموده است. رضا جواليي ازجمله نويسندگاني است كه با بيرون كشيدن حقايق تـاريخي و  

تواند  كند كه براي مخاطب مي هاي رئاليست دست به بازتوليد روايتي مي تركيب آن با المان
اما تاريخي كه بر اساس واقعيت و با كدهاي نويسنده مطابقت  تاريخي ديگر محسوب شود؛

ويژه ارتباط ميان يك حزب  ها و زبان تأثيرگذار به ستعانت از خرده روايتنويسنده با ا دارد.
قدرتمند و در سمت ديگر يك شخصيت حقيقي قدرتمند ديگر، توانسته ميـزان رئاليسـم و   

هاي زبـاني   جنگ قدرت» يك پرونده كهنه« حقيقت حادثه را تقويت بخشد. درواقع داستان
اي قـرار داده تـا قـدرت زبـان سـمت       در ورطه ميان يك گروه و يك فرد است كه گروه را

مقابل را معدوم سازد. ليوتار فيلسوفي است كه ارتباطات زباني را در عملكـرد زبـان دانـش    
مثابه سالحي  داند. او در نظريات خود به اين اذعان دارد كه گفتمان در هر روايت به مؤثر مي

است. اين بدين معناست كه هر گزاره ها به پا خاسته  است كه عليه نظام پايدار كالن روايت
بيني در نظر گرفتـه   پيش صورت غيرقابل تواند با برداشت مخاطب به با توليد يك گفتمان مي

  شود. 
اثـر رضـا جـواليي را ازنظـر     » يـك پرونـده كهنـه   «اين پژوهش در نظر دارد تا داستان 

عود و بعـدازآن  هاي زباني و توليد گفتمان قدرت در بـازه تـاريخي تـرور محمـد مسـ      بازي
ــده را از حــوادث حقيقــي و    ــزان تأثيرگــذاري خوانن ــن بســتر مي ــا از اي ــد ت بررســي نماي

به  طرف ازيك هاي حواشي داستان تخمين بزند. روش تحقيق در  اين پژوهش، روايت خرده
ه و تـدوين  زيتج بهو از طرف ديگر  تاريخيمختلف  هاي حوزهدر  ها بررسي مؤلفهموضوع 

 تحليلي بر اساس نظريه ليوتار، از روش ها در بخش يافته و تاريخي پرداختهمراحل مختلف 
 .شده است استفاده 

  
  پيشينه تحقيق 1.1

نامـه بـا عنـوان     اي درباب آثار جواليي منتشر نشده و فقـط يـك پايـان    در حال حاضر مقاله
) 1391(در دانشگاه عالمه به نويسندگي معصومه هاديون» پردازي در آثار جواليي شخصيت«

مباني نظري «توان به مقاله  شده مي وجود دارد. از جمله مقاالتي كه درزمينة آراء ليوتار نوشته
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)، اشـاره كـرد كـه    1386( نوشـته تاجيـك و پورپاشاكاسـين   » دموكراسي متكثرگراي ليوتار
اند كه نظريه متكثرگراي ليوتـار مبتنـي بـر مبـاني معرفتـي و       نويسندگان به اين نتيجه رسيده

شـده   شناختي است. ازجمله مقاالتي كه در باب نقد و بـر پايـه نظريـه ليوتـار انجـام      معهجا
مدرن، خاستگاه نظري و  ژان فرانسوا ليوتار و پيدايش علوم اجتماعي پست«توان به مقاله  مي

هاي  )، ، اشاره كرد كه نويسنده در آن به پارادايم1388( نوشته محمد پور» مباني پارادايميك
بررسي امر واالي هنري، تخالف «فلسفي و انتقادي پرداخته است .مقاله ديگري بانام اثباتي، 

) ، 1391( ، نوشـته نـوذري و عزيزيـان   »هاي ژان فرانسوا ليوتـار  و نشانه تاريخي در انديشه
و نشانه تاريخي را در عرصه هنر بررسي كرده تا » امر واال«وجود دارد كه نويسندگان در آن 

بررسـي نسـبت امـر    « ميان اين عوامل را آشكار كند. پژوهش ديگري بانـام روابط ناپيوسته 
 حيدري و فياض نوشته» مدرن در انديشه ليوتار با مفهوم رخداد در آراء هايدگر واالي پست

) نيز وجود دارد كه نويسندگان آراء ليوتار را بر اساس مفهوم رخداد هايدگر بررسي 1394(
پست مدرنيسم و جهاني شدن فرهنگ بـا تأكيـد بـر ديـدگاه     « اند . مقاله ديگري با نام كرده

)  نيز بـه بررسـي   1393، نوشته  مزروعي و كمال غريبي مفرد (»انتقادي ژان فرانسوا ليوتار 
هاي زبـاني ليوتـار    هاي ليوتار پرداخته است. از جمله مقاالتي كه درباب نظريه بازي انديشه

نوشته قمي »  هاي زباني ويتگنشتاين بر فلسفه ه بازيتأثير نظري«توان به مقاله  نوشته شده مي
اي كـه بـه    ) اشاره كرد. با توجه به بررسي نويسنده از پيشينة پژوهش تـاكنون مقالـه  1384(

بر نظريـه ليوتـار پرداختـه     در عرصه روايت و تاريخ با تكيه» يك پرونده كهنه«بررسي رمان
  شده باشد، وجود ندارد.

  
  مباني نظري .2

مدرنيسم و در جريان پويش و رشد خود براي ارتباط بهتر، در مسيري  عرصه پستزبان در 
قرارگرفته است تا نظامي پايدار در جهان كنوني به وجود آورد. ليوتـار ازجملـه فيلسـوفاني    

مدرن پرداختـه   در دنياي پست است كه در نظريات خود به وضعيت دانش و مشروعيت آن
كنـد.   هـا اشـاره مـي    طريق روايت به افول كالن روايـت است. او با رد كردن مشروعيت از 

ها و تفكرات توتـاليتر اسـت. بـه همـين      مدرنيسم بيانگر جدايي و گسست از انديشه پست«
شكاكيت نسـبت بـه هرگونـه تـالش      مدرنيسم را نوعي بدبيني و خاطر ليوتار جوهره پست

). ليوتار با بررسـي  498:1379(كوپر،» داند ممكن براي معنادار ساختن تاريخ يا تفسير آن مي
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پوست، وضعيت روايـت را بررسـي    هاي كهن بعضي از قبايل سرخ اساطير و همچنين سنت
گيـرد و   كرده و به اين نتيجه رسيده است كه هر روايتي از يك منبع قدرت سرچشـمه مـي  

كند. وقتي فراروايت از دل تاريخ خلق شود ناخودآگـاه   مخاطب را مجاب به پذيرش آن مي
  .كند ننده را مجاب به پذيرش ميخوا

حـال بـه    دهـد و درعـين   گرايي نوين تعريفي نو از متن و تـاريخ بـه دسـت مـي     تاريخ
كه بتوانيم تفسير معتبري از يك  پردازد، درواقع براي آن بازتعريف رابطه متن با تاريخ مي

ريخي هـاي اجتمـاعي مؤلـف و دوران تـا     مشـغولي  متن ادبي ارائه كنيم ابتدا بايد از دل
  )؛298:1393برسلر،(شده و عناصر فرهنگي در متن آگاه شويم  ارائه

اي از موضـوعات منسـجم را در    يعني هر مورخي به ميزان دانش تاريخي خود شـالوده 
دار نشـود. ازنظـر ليوتـار ايـن همـان       دهد تا ماهيت حقيقـت خدشـه   كنار يكديگر قرار مي

م منتقـل گرديـده و علـم در ابطـال آن     سينه بـه مـرد   به مشروعيت قرن حاضر است كه سينه
بـرداري   اي، فرمان هاي اسطوره كند. درواقع مسئله مشروعيت خودساختة روايت كوشش مي

از ساختار سنتي يك جامعه به استعانت از نقل روايتي است كه مسـتقل از زمـان وقـوع آن    
د، ايجـاد  گيـر  هاي زباني كه دريك گفتمان در جامعه صورت مـي  واقعه تاريخي است. بازي

مدرن آن اسـت   ويژگي بارز دانش علمي پست«كند.  روايت را در بطن آن جامعه ايجاب مي
و جزء ذاتـي و الينفـك آن بـه شـمار      بخشد كه گفتمان مربوط به قواعد دانش را اعتبار مي

مدرن در  تأمل است وضعيت پست ). آنچه در نظريات ليوتار قابل157:1395(ليوتار،» رود مي
فراروايــت هــا مجموعــة منســجمي از حقــايق متصــوراً اســتعاليي و «اســت. فراروايــت ه

بخشـند و يـا پيشـرفت را     اند كه به فرهنگ و ساختار اجتماعي مشروعيت مـي  شمول جهان
ــي  ــف م ــي     تعري ــيم م ــده ترس ــوب آين ــال مطل ــة كم ــويري از جامع ــد و تص ــد كنن » كنن

هـاي   جامعه مملو از روايت). فرهنگ، تاريخ و قوانين اجتماعي حاكم در 235:1393(پاينده،
دهند. ليوتار معتقد  كالني هستند كه تصويري كامالً روشن از يك بافت اجتماعي را نشان مي

رونـده در مسـير تـاريخ هسـتند كـه       هـا هـدفي پـيش    است كه هر يك از اين كالن روايت
  شوند. دهنده پيشرفت علم در طول تاريخ محسوب مي نشان
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  واال امر 1.2
مدرني است كه امر  نخستين فيلسوفان پست خوانش دوباره آرا كانت و برك، ازليوتار ضمن 

 امـر واال معرفـت خواننـده خـو    «را در مقوالت اصلي خود گنجانده اسـت.   (Sublime) واال
اي را بـر   زيرا داستان مـدرن و پسـامدرن دنيـاي تخيلـي     كند؛ گرفته به رئاليسم را مختل مي

» امر واال«). در 230:1393پاينده،»(اي مألوف و حقيقي ما نداردسازد كه تناظر دقيقي با دني مي
را بـراي   طبيعت تواند مي شود كه مي اي دوره وارد رود و تفكر مي بين از شيء با تفكر رابطه

نااميد  تاب، بي تفكر ،»امر واال« در كه شود گفته است ممكن گيرد. كار به نيل به اهداف خود
 كه گردد؛ اما بايد گفت كه دريافتن درك اين هدف غايي خود ميآن  به رسيدن به عالقه بي و

كند، بسيار دشوار اسـت.   كمك فلسفي وحدت به تواند مي »امر واال« وتحليل تجزيه چگونه
 تفكـر  بـه  توانـد  مـي  جسـم  كـه  نيسـت  دليل اين به فقط باشد، پذير امكان زيبايي لذت اگر

 نيـز  را خود بودن نهايي تواند مي تفكر برعكس، بلكه دهد، خاتمه انعكاسي خود از طبيعت
با توجه به اين گفته ليوتـار بايـد گفـت كـه گفتمـان       ).Lyotard,52-54:1994(كند  احساس

هاي انسان در طول  هاي نويني از روايت براي بازنويسي تجربه زيبايي شناسانه و عالي، شيوه
  ند.ك وجوي احساس باشكوهي از لذت تالش مي تاريخ است كه براي جست

 هـاي  با بازي تواند مي ادبيات يا هنر كه روشي به كار بردن براي را »واال امر«ايدة  ليوتار
 كند. كند، توصيف مي مختل را جهان بازنمايي آن، هاي روش و موجود در جوامع زباني

ــارتي   ــه عب ــر واال«ب ــازي » ام ــانِ ب ــاسِ هيج ــي   از احس ــان م ــاني ج ــاي زب ــرد  ه گي
)Malpas,58:2003(.  

تواند سبب ايجاد بازنمايي  س ناشناخته لذت از خوانش متن يا يك اثر هنري ميايجاد ح
از جهان اجتماعي حاكم بر فضاي مـتن باشـد. درواقـع ليوتـار بـا تأكيـد بـر يـك گفتمـان          

دهد و بر اساس همان  محور و نگرش عينيت گرا، روايت كالن را در تقابل آن قرار مي دانش
بنابراين كسب دانش براي ارائه يـك   شود؛ قعيت قلمداد ميتقابل، دانش مكتوب، بازتابِ وا

روايت در عصر پسامدرن به معناي نيل به هدف غايي است كـه فراينـد تحقـق خـرد را در     
رهايي انسان از درك عقلي و توانمند شدن » امر واال«سازد. پديده  پذير مي طول تاريخ امكان

يكپـارچگي   انسان در كسب لذت حاصل از زيبايي، با اسـتعانت از طبيعـت اسـت. ليوتـار    
دهد و معيارهاي ارزش هنـري   مدرنيسم قرار مي رئاليسم را در مقابل عدم وحدت در پست

را يـك احسـاس آنـي و در    » امـر واال «گونه كه كانت مفهـوم   داند. همان را در تكثر متن مي
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هاي منفي در كنار لذت مثبت حاصل از خوانش مـتن   داند، ليوتار با درك لذت لحظه مي يك
هاي عقلي را در كنار غرايز طبيعي وسعت ببخشـد.   كند تا محدوديت ري، تالش مييا اثر هن

كنـد. ايـن لـذت     بخش است هم اسباب رنج را فراهم مي هم لذت» امر واال«لذا براي ليوتار 
حاصل كشمكش پيچيده ادراك فرد از لذت و قدرت نمايش او از بيـان احساسـات فـردي    

يي در تقابـل ذوق و سـليقه در يـك آن متالشـي     است. در اينجاست كه احساس درك زيبا
هاي  امر واال احساسي است كه انگاره«نمايش نيز باشد.  تواند غيرقابل شود و اين حس مي مي

» خـورد  تخيل در نمايش چيزي كه بتواند بـا مفهـوم مطابقـت داشـته باشـد، شكسـت مـي       
عنوان يك موتيـف   خود به ). ليوتار افرادي را كه خسران و اندوه را در متن35:1384(ليوتار،

صورت مازوخيستي در پـي   دهد. اين هنرمندان به گيرند در دسته نااميدان قرار مي در نظر مي
سـت  » امـر واال «آزار خود و مخاطب خود هستند و لذت حاصل از ناكامي را كه نمود يك 

كنـد؛  در خود نهفته دارند. انسان همواره در تالش است تا آن احسـاس نـانموده را تجربـه    
  پابلو پيكاسو و مارسل دوشان. هنرمنداني مانند جيمز جويس و

شناسي وااليي است كه همچنان درگذشته بـه سـر    شناسي پسامدرن همان زيبايي زيبايي
كنـد كـه شـكل محتـوايي      شناسي تجلي نمودها را طوري برسـاخت مـي   برد؛ اين زيبايي مي
و بـراي خواننـده    يافتـه  ك ساختار، قـوام همه شكل اثر به كم گيرد، بااين اي به خود مي ويژه

 ).34- 35، اما احساس وااليي نخواهد بود (همـان: آورد يمحس تسكين و آرامش به ارمغان 
امر واال به معناي زدودن هرگونه درد از احساس و رسيدن بـه شـادي و بهجـت     گفت ديبا

احسـاس امـر    نقش، به عهده تخيل است، زيرا بـرخالف ذوق،  نيتر مهمدر امر واال «است. 
واال تجربــه يــك هيجــان اســت كــه ميــان يــك امــر منفــي و مثبــت در جريــان          

حقيقت  در باب تأملبا امر واالي خود به توسعة امر تفكر و  وتاريل ).Sim,101:1996»(است
نقـض طـرح كلـي كانـت بـراي      » امـر واال «رويكرد ليوتار در  نيتر مهم جهيدرنت كمك كرد.

مي براي درك احساس حاصل از هيجان است. ليوتار معتقد ي و ذوق آدشناس ييبايزتعريف 
صحت داشته باشد و درحقيقـت يـك    تواند يمهر توصيفي به ميزان تفسير مخاطب «است 

علـم   ازنظراگر بشود  ديشا .(lyotard,80:1991)»امر قطعي براي مصرف خواننده وجود ندارد
محرك مستقيمِ حسي تصور كرد كـه  روانشناسي به امر واال پرداخته شود، آن را بايد نوعي  

اما اين تعريف فقط در محدوده يك تصور علمـي  ؛ شود يمي عصبي ها واكنشسبب ايجاد 
زيـرا ليوتـار بـه تعريفـي     ؛ كند ينم، صدق ديگو يمبا آن چيزي كه ليوتار از امر واال  است و

ي اصلي رسيدن به امـر  ها هيماو تخيل يكي از  پردازد يمفراتر از يك واكنش مستقيم حسي 
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هيجـان برخـورد بـا    » امر واال«واالست كه در تحريك عصبي جايي براي تعريف ندارد. در 
يك فراروايت را  طرهيسرسيده و از طريق آن  ها تيرواكه به نفي كالن  هاست تيرواخرده 

 . آنچه اهميت دارد اين است كـه ليوتـار امـر واال را از حيطـه    كند يمدر جهان هنر منقضي 
و بـه معنـاي درك اصـلي حقيقـت      سازد يمي منعطف شناس يهستي به عرصه شناس ييبايز

ي جداناپـذير اسـت،   شناس يهستدريافت ليوتار از امر واال از دريافت او از «نزديك مي كند. 
امـر واالي   .(casche,321:2007)» زيرا در امر واال امكان و عدم امكان توأمـان وجـود دارنـد   

ف بـه آن  متصـو ي كه شايد تمام عرفا و جمعيت ا لحظهاست، همان » آن«همان ليوتار درك 
ي از هيجان بدون درك بعـدي از زمـان و   ا لحظهو درك  فيتوص رقابليغاشاره دارند. امري 

هايـدگر گـاهي پديـده     ازنظـر در فلسفه هايدگر هـم وجـود دارد.   » پديده« بانام» آن«مكان. 
  وصف باشد. رقابليغپنهان و  تواند يم

گاه پوشيده بودن يك پديده به اين معناست كه اصالً هنوز كشف نشده است. درباره آن 
مدفون شود. اين بدان  تواند يميك پديده  عالوه بهنه شناختي هست و نه عدم شناختي. 

ــار پوشــيدگي شــده اســت   ــاره گرفت ــا دوب ــوده، ام ــاني مكشــوف ب  معناســت كــه زم
  ).48:1397(هايدگر،

امري مدفون و  تواند يموصف بودن خود در تقابل با زيبايي  قابلريغامر واال در تعريف 
نـاب محسـوب    لحظه كسازنده ي تواند يم» امر واال«پوشيده به نظر آيد. اين پديده يا همان 

ي است كه بـا نمايـان كـردن خـود از     فرد منحصربهامر » امر واال«بايد گفت  تيدرنها. شود 
  .پردازد يمسويي به انكار خود نيز 

  
  تاريخي و عدم مشروعيت فراروايت ها دانش 2.2

مشـروعيت   قرار دادنو ليوتار با  اند قرارگرفتهعلم و دانش همواره در تقابل با فراروايت ها 
ي پيشين، اعتبار فراروايـت هـا را زيـر سـؤال     ها نسلي برگرفته از ها تيروادانش در مقابل 

  .ددان ينمي بيش ا افسانهها را  تيفراروا. او برد يم
ي بدون ترديد حاصل پيشـرفت در علـوم اسـت، لـيكن ايـن      مانيا يبي يا اعتقاد يباين 

شـدن و   منسوخ .رود يمضروري آن به شمار  شرط شيپخود مقدمه و  نوبه بهپيشرفت 
و  يعيمابعـدالطب ابزار رواييِ مشروعيت بخشي، بيش از همه با بحران فلسفه  ازكارافتادن

  ).54:1395ار،(ليوت بحران نهادها همراه است
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روشنگري عصري بود كه خردگرايي انسان را منـوط بـه كسـب علـوم گونـاگون       عصر
منجـر بـه پيـدايش     سميمدرن پستاست. » سميمدرن پست«. ليوتار از مبدعان واژه دانست يم

و دگرباشـان و   انيگرا جنس همي صلح و محافظت از زمين و طبيعت، حمايت از ها جنبش
  ي شد.ستينيفمعقايد 

ليوتار در عقايد خود و در ادامـه حمايـت از دانـش علمـي، علـوم را در پـنج رويـه از        
  :كند يمي زباني و دانش تجربي تفكيك ها يباز

دانش علمي مستلزم آن است كه يك بازي زباني، داللـت مصـداقي، حفـظ شـود و     - 1
بـودن   رشيپذ قابليعني ارزش هر گزاره به ميزان ؛ ي ديگر كنار گذاشته شودها يبازتمامي 

  آن است.
 دهنـده  ليتشـك يكي از اجزاي  ميرمستقيغ طور بهدانش روايي،  برخالفدانش علمي - 2

يك حرفـه يـا تخصـص ويـژه بسـط و       صورت بهو  شود يميك پيوند اجتماعي محسوب 
  .گردد يمو سبب حضور نهادها  كند يمتكامل پيدا 

لق اثـر اسـت و   در محدوده مقررات پژوهش صالحيت فقط شامل فرسـتنده يـا خـا   - 3
و تربيـت بـه آن    ميتعلـ صالحيت خاصي نياز ندارد و تنها در جريـان   گونه چيهمخاطب به 

  .شود يمنيازمند 
در امان نيست. دانشي كه در شـكل   (falsification) 2يريپذ ابطالهيچ گزاره علمي از - 4
  .رديگ يمباشد همواره در معرض چالش قرار  شده انباشته، شده رفتهيپذي از پيش ها گزاره
ي است، يعني يك حافظه و يك درزمانيا  زمان ناهمبازي علم بيانگر نوعي زمانمندي - 5

مدلول آن گزاره آشنا  به جعي قبلي راها گزارهبرنامه. فرستندة حاضرِ يك گزاره علمي بايد با 
  )102- 103:1395باشد. (ليوتار،
روايـي بـه نسـل جديـد      صـورت  بهيي كه ها تيروامي كالن گفت تما توان يمبنابراين 

 سميمدرن پستهستند، اما در دوره  و اجتماعفرهنگ  هرگونهي ريگ شكل، مؤثر در افتهي انتقال
 هـا  تيـ روا، زيرا مخاطب براي كشف حقايق فقط به شود يماين تأثيرات كمي دچار تزلزل 

  .رسد يمبه آگاهي  نينو بادانشو همزيستي آن  ها آنبلكه با استعانت از  كند ينمبسنده 
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  ي زبانيها يباز 3.2
 قرارگرفتهيك مدلول در مسير روايت  عنوان به شود يمي كه در روايت از آن نقل ا سوژههر 
ي ريـ گ شكل. ليوتار با اعتقاد به قدرت زبان در گردد يمي يك بازي زباني محسوب نوع بهو 

. كنـد  يمي اجتماعي را توصيف ها مناسبتيك مسأله، تمامي  صورت بهپيوندهاي اجتماعي 
» داننده«و با تكيه بر آراء ويتگن اشتاين، گوينده را در مقام موضع   گفتارها پارهاو با بررسي 

كه بايد رضايت يا عدم رضـايت   نشاند يمو مخاطب را طوري در تقابل داننده  دهد يمقرار 
چيزي كه مستلزم شناسايي و بيان دقيق گزاره  عنوان بهيعني ؛ خود را نسبت به آن اعالم كند

عملكرد زبان را بـه  » مدرن پستوضعيت «ي باشد تا به آن داللت يابد. او در كتاب ا جملهيا 
  .كند يمدو بخش تقسيم 

  
براي مخاطب  تواند يم بر مدلول، اختيار و اقتدار الزم را گفتار پارهليوتار با تأكيد بر تأثير 

ي اثباتي گوينده واجد اختيار و اقتدار الزم براي گزاره است كه گفتارها پارهدر  ر بگيرد.در نظ
ي گفتارهـا  پـاره امـا در  ؛ هم بر مدلول و هم بر مخاطـب داشـته باشـد    بتواند تأثير مستقيمي

، لوايح، ها درخواست، ها دستورالعمل، ها هيتوص، ها فرمان صورت بهي كه ا هيتوصتجويزي يا 
آشكار در موضـع قـدرت و اقتـدار قـرار      صورت بهتغاثه و نظاير آن است، گوينده دعا و اس

از ايـن   هركـدام ). 72:1395 وتـار يلرا بـه اجـرا درآورد (   موردنظرتا مخاطب عمل  رديگ يم
بايد در موضعي قرار بگيرند كه مشـروعيت خـود را از طريـق گوينـده كسـب       گفتارها پاره

قواعدي است كه در پيوندهاي اجتماعي حـاكم وجـود    درگرواما كسب مشروعيت ؛ نمايند
داراي مشروعيت هستند يا همگي بر مبناي قواعدي خاص به  نفسه يفدارد. آيا اين پيوندها 

عملكرد زبان 

تجويزي اثباتي 
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؟ ليوتار در اينجا به مشروعيت داننده يا همـان گوينـده اشـاره    ابندي يماين مشروعيت دست 
ي فرد صاحب اقتدار در نظر گرفته و معتقد است كه هر دانشي كه در طول زمان برا كند يم

اشاره شـد بايـد   » قدرت«به وي مشروعيت ببخشد. حال كه به مفهوم كليدي  تواند يمشود 
اذعان نمود كه اقتدار حاصل از كسب قدرت توسط گروهي از جامعـه اسـت كـه نيـل بـه      

ـ  هيـ نظريك  عنوان به نترآ. هانا كند يمقدرت را براي داننده يا صاحب قدرت تسهيل   ردازپ
  معتقد است:» خشونت«ي در كتاب ا تودهجامعه 

براي عمل بلكه بـراي اتفـاق عمـل و     تنها نهقدرت يا اقتدار ناظر است بر توانايي آدمي 
عمل براي هماهنگي با گروه، قدرت هرگز خاصيت يك فرد نيست؛ بلكه توسط يـك  

را از قتدار خـود  و متعلق به همان گروه است، يعني فرد قدرتمند ا گردد يمگروه ايجاد 
  ).68:1359(آرنت، طريق مردم تفويض نموده است

اسـت.   سر قدرتمديريت اطالعات كانون اصلي منازعه بر  ژهيو بهليوتار دانش و  ازنظر
كسب قدرت توسط حاكمان از طريق تصرف اراضـي بـود امـروزه     درگذشتهكه  طور همان

رن اسـت. ليوتـار قـدرت    كسب قدرت از طريق كنترل اطالعات و دانش در عصـر پسـامد  
ي وجو جستابزاري براي  عنوان بهزبان براي ليوتار نه . «داند يمرا از دانش گوينده  گفتار پاره

او زبان بالغي بـود كـه ضـمن توانـايي بيـان       موردنظر زبان آن بود. نيگزيجامعرفت، بلكه 
ــان توصــيفش     ــا زب ــوان ب ــاني را داشــت كــه بت احساســات، امكــان و قابليــت خلــق جه

دانش مسأله استعداد يا توانشي است كه از صرف تعيين و اعمال  .(Steurman,38:2000)»كرد
و يـا سـعادت    يي، عـدالت كارامعيار حقيقت فراتر رفته و به تعيين و اعمال معيارهايي نظير 
دانش بـه   كه يدرصورت، رسد يم(حكمت و فرزانگي)، زيبايي يك صوت يا رنگ و امثالهم 

ي مصداقي و تجويزي گفتارها پارهاين شيوه فهم شود، چيزي است كه فرد را قادر به ايجاد 
بنابراين دانش در عصـر پسـامدرن مولـد قـدرتي اسـت كـه از       ؛ )90:1395ليوتار،سازد ( يم

  .شود يمبه دو بخش تقسيم » دانش«ليوتار خود  ازنظراما ؛ گردد يمتنوير  اگفتاره پاره
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ي مربوط به انسان و مواد به ها يفنّاوردر  توان يمدانش اثباتي يا پوزويتيستي را مستقيماً 

نيروي خالقه و توليدي اصلي و ضروري در درون نظام وقـف اجـراي    عنوان بهو  كاربست
يا  ها ارزشيا غيرمستقيم درباره  انتقادي يا تأملي با انديشه ورزي مستقيماما دانش ؛ آن نمود

ــه   ــر هرگون ــداف، در براب ــتجد«اه ــابي دقواي ــازا» و بازي ــت ني ــت  دس ــمقاوم ــد  يم كن
 درگذري اخالقي، مفاهيم بنياديني هستند كه ها ارزش). نمودهاي معنوي و 79:1395ليوتار،(

. مـثالً  شـود  ينمـ اساسي  راتييتغهرگز دچار  ها آنلي هستند؛ اما ماهيت اص رييتغ قابلزمان 
مفهوم تأمل در ذات الهي مفهومي است كه از ديرباز در عرفان و تصـوف ريشـه دوانـده و    

ي مبنـ يي كه تنها داعيـة راوي  ها تيروااز مراحل عرفاني نيست. لذا كالن  كيتفك قابلهرگز 
ت است اين است كـه قـبالً خـود    بر برخورداري از توانش و صالحيت الزم براي نقل رواي

ه ديـ اراوي آن را شنيده و تجربه كرده است. براي درك مفاهيم اخالقي، ذهن جستجوگر و 
پسند آدمي است كه بـراي مشـروعيت آن داراي اقتـدار الزم اسـت و آن را از مـردم و       لآ

 .كند يمپيوندهاي كلي اجتماع كسب 

  
  »يك پرونده كهنه«ي رمان بررس .3

، رئاليسمي و تاريخي بودن آن است. وقايعي كه »يك پرونده كهنه«ويژگي داستان  نيتر مهم
ي داستان ها تيشخصاست.  شده خلقدر فضاهاي واقعي و ملموس  شود يمدر داستان ديده 

 هستند. درك قابلي راحت بهكه  اند شده فيتوصبراي مخاطب به شكلي 

  

دانش

انتقادي اثباتي 
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  امر واال 1.3
داستاني است كه » يك پرونده كهنه«اشاره شد. رمان » امر واال«در ابتداي مباني آراء ليوتار به 

. انـد  برخاستهجامعه آن دوره  رپوستيزكه از  پردازد يميي ها تيشخصنويسنده به توصيف 
 هـا  آنكه سبب رنج و يا لـذت   خوددارندخود لحظاتي در زندگي  نوبه به هركدامافرادي كه 
. امر واال خورد يماين احساسات به شيوه بارز و آشكاري در طول رمان به چشم  شده است.

. جـواليي  رديـ گ يماز ديدگاه نويسنده سرچشمه » يك پرونده كهنه«و يا حظ كامل در رمان 
و در محيط كلي داستان فرهنگ و فرهيختگي يكي از عناصـري   گراست له آدياي ا سندهينو

ي تاريخي و ها تيشخص. او با آوردن شود يمطب است كه سبب لذت شخص خود و مخا
. ستايش گذارد يمي خود را به نمايش ا گونه بهدر طول داستان » صادق هدايت«حقيقي مانند 

كه نويسنده از آثار ايـن نويسـنده    كند يمنويسنده از فردي مانند هدايت به مخاطب گوشزد 
اكنـون در تهـران    ام دهيشـن . «كنـد  يمـ ه آل ياد ديايك نويسنده  عنوان بهو از آن  برد يملذت 
). 15:1398(جـواليي، » . آدم خيلي منزوي استكشد يميي در اين شهر دارد نفس جا است.

اسـت و آن را در   شـده  ليتبـد منزوي بودن هـدايت بـراي جـواليي بـه يـك نقطـه قـوت        
را » تنهـايي «. نويسـنده صـفت   كند يمبرجسته  اش موردعالقهي شخصيِ نويسنده ها يژگيو
احساس واالي خود را در آن خالصه كنـد.   تواند يمكه  داند يم شيستا قابلي از صفات يك
از اخالق هميشگي او دور بود. شايد تنهايي او را آزرده بود. شايد تنهـايي مـرا هـم آزرده    «

ي زيادي از رنج و اندوه، عشق و ها صحنه ). در طول داستان134(همان:» الاقل در اين شب
كه نافرجام بود و » يحيي مستوفي و آني«داستان سه رابطه عاشقانه ميان  .شود يملذت ديده 

» گاليك و پوليـا «كه به مرگ مجتبي ختم شد و در پايان عشق ميان » پروانه و مجتبي«رابطه 
ي ا نمونـه گفت نويسنده براي اين عشق، فرجام فاجعه باري را تعيين نكرده بود.  توان يمكه 

 گونـه  نيـ ا، ديگو يم» پوليا«پوش  اهيساز زبان گاليك درباره صنم  ي كها عاشقانهاز توصيفات 
  است:

كشانده شد. لباس مشكي بـه تـن داشـت و     طرف آنچند لحظه بعد دوباره نگاهش به 
 شـده  دوختـه به روبان دور آن  كوچك گلي از آن چند ا گوشهكالهي مشكي بر سر كه 

رنگ سرخ داشتند و تضاد اين رنگ با مشكي درست مثل تضاد رنگ موهـا   ها گلبود. 
  ).263:1398جواليي،بود (و لباسش 
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. ليوتـار معتقـد اسـت:    كشد يمجواليي حس گاليك را با توصيف ظاهر پوليا به نمايش 
رحمـت   به تفكر عيني و حالتعشق احساس وااليي ميان ترس و تمجيد و ستايش است «

). ليوتـار امـر واال را امـري در    (lyotard,80:1994» ه معشـوق اسـت  و قدرت عشق نسبت ب
و عشـق از احساسـاتي اسـت كـه هيجانـات انسـان را در        كنـد  يمباالترين احساس تصور 

فضايي خاكستري و آكنـده  » يك پرونده كهنه«. فضاي داستان دهد يمباالترين جايگاه نشان 
بـا   شود يمي داستان گفته ها تيشخصان ي كه از زبا عاشقانهاز اندوه است. حتي توصيفات 

كه پوسـته اصـلي شـهر را بـه      شود يميي در داستان ديده ها مكاناندوه و رنج همراه است. 
نويسـنده بـا    شود يمگفته » دكتر حمدان«. در قسمتي از داستان كه از زبان گذارد يمنمايش 

  . گذارد يمزباني تلخ ميزان فقر و بيماري درون شهر را به نمايش 
.از كننـد  يمـ . براي دكتـر درد دل هـم   نديآ ينمفقط براي معالجه تنشان  ها زده فلكاين «

، هـا  بدمسـت  از .شـنوند  يميي كه ها فحش .خورند يميي كه ها كتك. كشند يمي كه ا شكنجه
  )؟229:1398(جواليي، ». به كجا فرار كنندريگ باجي سردسته ها جاهل، ها كش قداره

خاكسـتري و سرشـار از انـدوه و     زيچ همه شود يمين بند ديده در تمام واژگاني كه در ا
ي از احساسـي واال در غايـت تـاريكي بـراي نويسـنده اسـت.       ا نمونـه رنج است. اين خود 

در درون خـود   هركـدام كه  پردازد يميي ها تيرواي داستان، به خلق ها تيباشخصنويسنده 
و جامعـه اطـراف    هـا  آنكـه مبتنـي بـر رابطـه شخصـي       دهند يمتعاملي اجتماعي را شكل 

اما اين تعامل از نوعي است كـه هـم بـه خـود شـخص و هـم ديگـران آسـيب         هاست؛  آن
. ليوتـار معتقـد اسـت:    زنـد  يمـ آسيبي كه همان فضاي اندوهناك داستان را رقـم   رساند يم
فرد نسبت به  ي داراي رنج و اندوه، متناسب با امر واال بوده و حاصل قضاوتها تيشخص«

ي تنهايي به وجـود  ها لحظهي ناتواني فرد در ها نشانهزمان،  باگذشتشرايط عادي است كه 
رضايت و درد «درجايي ديگر ليوتار نسبت به درد دروني گفته:  ).(lyotard,23:1994» ديآ يم

). 61(همـان: » زننـد  هر دو احساساتي هستند كه سبب نبوغ فرد شده و اثر هنري را رقم مـي 
را بـراي هـر   » امر واال«تواند  نابراين احساس رنج و اندوه همانند احساس لذت و عشق ميب

خالق اثري ايجاد نمايد. در قسمتي از داستان از زبان نويسنده وصف حالي از محمد مسعود 
  انديشد: شود كه در ويالي تابستاني خود در آرامش نشسته و به خياالت خود مي ديده مي

هـاي كـاج    باريد و روي شـاخه  ريزي مي بار نفس عميق كشيد. چه آرامشي، برف چند
هـاي يـخ مثـل بلورهـاي نـوراني       هاي حياط همه روشن بود. قنـديل  نشست. چراغ مي
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هـا همـه    درخشيد.مثل لحظات بعد از پايان جشن عروسي بود. آن هنگام كه ميهمان مي
  ).80:1398خورند (جواليي، ن ميهاي رنگارنگ در باد و باران تكا اند و چراغ رفته

اي كوتـاه از   تواند لحظـه  شايد براي نويسنده اين احساس جشن، فارغ از هر اندوهي مي
شادي و آرامش را براي شخصيت داسـتان رقـم بزنـد. گـاهي احسـاس انـدوه حاصـل از        

 اي قابـل توصـيف نيسـت. در    تواند امر وااليي را رقم بزند كه بـا هـيچ واژه   پشيماني نيز مي
رسـد   هاي مجتبي، خلبانِ پشيماني كه توسـط حـزب بـه قتـل مـي      حرف قسمتي از داستان
شود كه نشان از يـأس و نااميـدي شـخص نسـبت بـه حـزب و آمـال و         جمالتي ديده مي

  آرزوهاي خود است:
تصميمم را گرفتم. به رفقا اطالع دادم كه از حزب بريدم. ديگر بـه اعتقـادم، بـه ايمـان     

دارم و  كنم به كوهي سترگ تكيه ديگر گمان نمي هم اعتقاد ندارم. ناشي از رفاقت حزبي
حاال ديگـر حـزب، وطـن و انديشـه و      حاال چه خأل مخوفي پيش رويم دهان گشاده.

كـنم. خـود را    شدت احساس پوچي و تنهايي مي چيز من نيست. خالصه بگويم به همه
  ).1999همان:( ها فريب دادم و فريب خوردم مدت
زنـد و تمـام    ن ميان از زبان مجتبي به ديـدگاه شخصـي خـود نقـب مـي     جواليي در اي

توصـيف   كند كه غيرقابل داند و فرد را دچار آني مي فرجام مي ايدئولوژي حزب را پوچ و بي
  داند. است و تنها راه نجات او را عشق مي

  
  هاي زباني بازي 2.3

هـا بسـيار    بـه مـدلول   ز دالها و ارسال پيـام ا  رمان رضا جواليي ازلحاظ داشتن روابط واژه
شـويم.   چشمگير است. ابتداي كتاب با يك نمودار ويژه انگيزه قتل، مقتول، قاتل مواجه مـي 

توجه است، شروع يك عمليات گروهي است كـه بـر اسـاس آن     آنچه در آغاز داستان قابل
الواقـع زمـاني موجـب پيشـرفت و بهبـود اجـرا        كار گروهي في«گردد.  ريزي مي قتلي طرح

). بـا  152:1395(ليوتـار، » شود كه تحت شرايط معيني، به جزئيات دقيق آن پرداخته شود مي
توجه به فرجام مأموريت اين چند نفر و قتل محمد مسعود، اين عمل گروهي عملي موفقت 

جواليي با كشف كدهايي كه در اسناد تاريخي كسـب كـرده و كـاوش     شود. آميز تصور مي
ردها و راهبردها را گنجانده است كه متضمن نوعي انتقـال  اي از شگ تفسيري خود، مجموعه

هـايي كـه    قدرت يا رابطه قدرت در يك گفتمان روايي است. تعامـل ميـان خـرده روايـت    
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تواند حقايق عيني و همچنين وضعيت تاريخي را  كند، مي هركدام به يك عامل قتل اشاره مي
مودار شكلي تجويزي و يا همـان  پيش چشم مخاطب بياورد. طبق فرمول زباني ليوتار اين ن

محور تعامل » قتل«دستوري و در سمت ديگر اجرا و اثبات را در خود دارد. در نمودار ذيل 
  شود. در نظر گرفته مي» مقتول«شود و بعدازآن سوژه  ميان افراد تلقي مي

  
  نمودار زباني روابط پرونده مقتول (محمد مسعود)

راي قتل محمد مسعود هـدف و انگيـزه ويـژه خـود     شوند كه ب در ابتدا افرادي ديده مي
رادارند كه با ايدئولوژي حزب متناسب است و هركدام از افراد قتل محمد مسعود را واجب 

قـدرت در  «گيـرد.   دانند. اين ايدئولوژي از يك منبع قدرت سرچشـمه مـي   و اضطراري مي
ه همـه بايـد آرمـاني    ك هاست و اين كه آينده در دست آن اتحاد جماهير شوروي است و اين

داشته باشند و در صورت لزوم خود را قرباني آن كنند. پيروزي فقـط زيـر پـرچم انقـالب     
يكـي از اعضـاي حـزب     ). با توجه به اين گفته از زبـان 64:1398(جواليي،» رود پيش مي به

راحتي انگيزه قتل را حدس بزند و آن انگيـزه چيـزي غيـر از     تواند به كمونيسم، مخاطب مي
اصل بر آن است كه موانع سر راه حـزب بايـد حـذف    «نابودي موانع سر راه حزب نيست. 

اين ديالكتيك است. ما بايد به هر قيمـت   شوند. چه درهاي پوسيده، چه ديوارهاي سيماني.
). قدرت در اين گفتمان سبب تحرك شخص براي ايجاد 8(همان:» ها اثر بگذاريم روي توده

 نوعي بازي زباني بـراي گوينـده اسـت. بـازي زبـاني ازنظـر ليوتـار        تأثيرات زباني و البته به
تواند انتقـال   ها را به شيوه خود مي موقعيتي است كه شخص از طريق آن انواع مختلف پيام«

اما قدرت گفتمان در راستاي يك ايدئولوژي و منبع فكري شـكل   )؛82:1395(ليوتار،» دهد

قتل 

  انگيزه
قتل

  دستور
قتل

مقتول

قاتل
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ت اين داستان بر اساس بينش ماركسيسم و حزب گيرد. ايدئولوژي حاكم بر گفتمان رواي مي
كمونيسم به وجود آمده است و نويسنده سعي دارد با توصيف اعمال حزب، ميـزان نفـرت   

دهنـده   خود از اين بينش را نشان دهد. اين روند روايت از قدرت حـاكم بـر حـزب نشـان    
هـاي   فعاليـت تنها قابليت اجرايي در همه  مشروعيت توسط خود قدرت است. اين سلطه نه

جواليي  هايي مانند قتل است. حزب دارد، بلكه ميزان اثبات پذيري مؤثر در اعمال مأموريت
گويـد، جنبـه تاريـك آن را در نظـر گرفتـه اسـت.        در هر سطري كه از اين تفكر سخن مي

گـذران، ظـالم،    هايي كه عضو حزب هستند مانند سروان الماسي، افـرادي خـوش   شخصيت
هـاي شخصـي    هستند كه تمام فضاي تاريك داسـتان را بـا ايـن ويژگـي     باره گو و زن دروغ
عنوان يك سلطه ناپايدار در سيسـتم نظـام حكـومتي،     كنند. قدرت كمونيسم به تر مي پررنگ

تواند با يك دفترچه كوچك همـه   كند كه مي چنان در بطن ارتش و كابينه نظام رسوخ مي آن
جانب قدرت خارجي ايجاد گرديده و در جهـت   اعضا را به خطر بيندازد. توصيه به قتل از

دهد كه ازنظر اين قدرت يـك مـانع محسـوب     نيل به اهداف خود، فردي را هدف قرار مي
 شود. سوژه قتل محور اصلي داستان است كه با پيگيري يك كارآگاه باهوش ادامـه دارد؛  مي

حادثـه در همـان    وجود دارد. قاتالني كه نويسـنده از روي اصـل  » قاتل«اما در سمت ديگر 
هاي ويژه خود را خلـق نمـوده اسـت.     تاريخ قتل و با استعانت از شباهت اسمي، شخصيت

ابراهيم پرمان سـه نفـر از عـاملين ايـن جنايـت ضـمن        ابوالحسن عباسي و خسرو روزبه،«
بازجويي صريحاً اعتراف كردند كه قتل محمد مسعود به دست يك كميته ترور هشت نفـره  

). در ادامه نام اعضاي ديگـر حـزب كـه در قتـل     429:1343(زيبايي،  »صورت گرفته است
  شده است. مشاركت داشتند در كتاب درج

هـاي:   نفره بـه نـام   كساني كه در اين جريان شركت داشتند عبارت بودند از گروه هشت
خـواه،   منـوچهر رزم  اهللا همايون فرخ، خسرو روزبه، حسام لنكراني، ابوالحسن عباسي، سيف

رمي، ابراهيم پرمان و صفيه حاتمي. در اين جلسه كه هرگز رئيسي نداشت تصميم ناصر صا
خـواه راننـده (همـان:     به ترور محمد مسعود گرفته شد. اتومبيل متعلق به لنكراني بود و رزم

بـه قتـل   » كنم كميته مركزي حـزب تـوده را   من متهم مي«). فريدون كشاورز در كتاب 430
حسـام لنكرانـي بـه پيشـنهاد كيـانوري و      «كنـد.   اشاره ميحسام لنكراني توسط خود حزب 

» تصويب اعضاي هيئت اجراييه مقيم تهران به بهانه كشتند، زيرا از اسرار حزب بـاخبر بـود  
را » كنگراني«را از ابوالحسن عباسي و نام » سروان الماسي«). جواليي نام 48:1357(كشاورز،

را از خسرو روزبه گرفتـه  » خسرو نيك جو«حسام لنكراني و نام  كه صاحب اتومبيل بود از
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است. درواقع جواليي با برداشتي آزاد از تاريخ حقيقي ميزان رئاليسم داستان را تقويت كرده 
هاي اصلي يك داسـتان تـاريخي و    هاي خيالي در كنار شخصيت است. او با خلق شخصيت

حقيقت جواليي نويسـنده  شود. در  رئاليستي نوشته كه با صحنه توطئه اقدام به قتل آغاز مي
كشد كه  طرفانه، زندگي افرادي را به تصوير مي رئاليستي است كه با بررسي موشكافانه و بي
گرايي كه بتواند ارزش علمـي و   اند. چنين عينيت در تاريخ به شكلي ناعادالنه به قتل رسيده

ن جنبـه  شود كه ريشـه داسـتا   همچنين داستان مطلوبي براي مخاطب باشد زماني محقق مي
  شناسانه و ماهيت رئاليسمي داشته باشد. معرفت
  
  فروپاشي فراروايت 3.3

مـدرن از چنـدين خـرده روايـت      هـاي پسـت   داستان يك پرونده كهنه همانند ديگر داستان
كنـد كـه بـا عـدم      هايي را توصيف مي هايي كه هركدام شخصيت شده است. روايت تشكيل

ند. در آغـاز روايـت يحيـي مسـتوفي كارآگـاه      قطعيت در شروع و پايان روايت مواجه هست
پردازد. يحيي را فردي ايده آل گـرا،   شهرباني است كه نويسنده با وسواسي خاص به آن مي

صورت كوتـاه، امـا    ها يكي پس از ديگري به كند. روايت دقيق، صادق و قانونمند معرفي مي
اني از زبـان يحيـي   نيـز خـرده روايـت پايـ     شده است و در آخـر  روشن در داستان گنجانده

مدرن ديـده   شود. در داستان جواليي همه عناصر داستان رئاليست و پست مستوفي گفته مي
زمان در كنـار يكـديگر بـه خلـق روايـت       شود و طبق الگوي ليوتار تمام اين عناصر هم مي
داند  هنري مي–هاي فكري  مدرنيسم را جنبش ليوتار رئاليسم، مدرنيسم و پست«پردازند.  مي
زمـان در   كه يكي پس از ديگري ظهور كنند و جايگزين يكديگر شـوند، هـم   جاي اين به كه

). نويسنده قصد ندارد كه 3،229:1393(پاينده، ج» دهند كنار يكديگر به حيات خود ادامه مي
گفتمان كمونيسم را با يك داستان كلي براي خواننده تفسير كند يـا بـه ازاي هـر شـعار يـا      

ستان آورده ميزان نفرت خود را از اين نهضت بـه مخاطـب گوشـزد كنـد،     اي كه در دا بيانيه
زند و بـا هـر روايـت تلـخ در حيطـه       بلكه با هر خرده روايت حافظه خواننده را محك مي

كند تا حقيقت  هاي داستان، تابلويي شاخص و آشكار ايجاد مي توصيفات فضاها و شخصيت
هاي كوتـاه   اين هدف نويسنده از ابزار روايت تاريخي يك اتفاق را تنوير سازد. براي نيل به

برد تا نخست با عدم قطعيت در فرجام هر روايت تكثر پذيري آن را افزايش دهد و  بهره مي
براي هر برداشتي از داستان مختار اسـت. روايـت    در مرحله بعدي به خواننده تأكيد كند كه
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زيرا الماسي  طول داستان را دارند؛كننده در  سروان الماسي و كارآگاه يحيي دو روايت تعيين
اي فقير، بدون تحصيالت و اسير بنگ و افيـون اسـت و در طـرف مقابـل يحيـي       از جامعه

كرده قرار دارد. مستوفي فردي ايده  اي فرهنگي، تحصيل مستوفي درست برعكس از خانواده
ايـن دو  رحم است. نويسنده  با شرح حـال   پرست، تشنه قدرت و بي آل گرا و الماسي پول

  سازد. نفر، تقابل دو شخصيت اصلي داستان را براي خواننده آشكار مي
پـدر مـن سـقط فـروش بـود، نزديـك دروازه قـزوين دكـان پـر از           الماسي فكر كـرد 

كشك و فلوس و عنبر نصارا و عناب و قند و شكر كوپني... چقدر كتـك   وپرت، خرت
ا شد. خـوابم مـي يـاد آقـا!     سگ، نمازت قض هاي زمستون... بلند شو توله خوردم صبح

زد. مـادر   كـرد او را هـم مـي    زد. وقتـي مـادرم وسـاطت مـي     خواب مرگ بري! تيپا مي
شـد، جرئـت نداشـتم جلـواش را بگيـرم. در دلـم فحـش         زيردست و پايش مچاله مي

كردم تا صنار سي شاهي گيرم آمد رفتم زورخونـه،   اش را يكي مي دادم. زنده و مرده مي
گفتنـد احمـد عنكبـوت.     ت شوم، با آن بازوهاي الغر، به من ميكشيدم لخ خجالت مي

كردم. پنج سال طول كشيد تا جرأت كردم بـا   خلوت با آجر ورزش مي ها تو حياط شب
  ).46:1398سر كوبيدم تو شكمش. انگار به لجن بكوبم، شلپ صدا داد (جواليي،

چگونـه از داشـتن   شود كه  اي از زندگي الماسي ديده مي در اين بخش از روايت گوشه
چنين شرمسار و چگونه خرسند است از انتقامي كه از پدر نامهربان و خشـمگين   پدري اين

خود گرفته است. جواليي با همين چند سطر اوج رذالـت و كينـه را در ايـن اشـخاص بـه      
گذارد. حتي با شغل پدر الماسي وضعيت اجتماعي شخص نيز واضح و روشـن   نمايش مي

دهد كه براي كسب قدرت به هـر رذالتـي    آيد و انگار به او حق مي پيش چشم مخاطب مي
آميز پدر با فرزند  توجه در اين متن رفتار خشونت تن دهد تا به هدف خود برسد. نكته قابل

خود است كه جواليي هوشمندانه آن را در متن گنجانده است. همه هدف الماسي از كسب 
هاي رنج و عذاب خود  رش بود تا انتقام سالپول و قدرت رفتن به زورخانه و كتك زدن پد

و مادرش را از او بگيرد. حال روايتي ديگـر از كارآگـاه يحيـي مسـتوفي در داسـتان ديـده       
اي از  گويـد و بـه خـاطره    عدالتي مـي  شود جايي كه نويسنده از اندوه و رنج يحيي از بي مي

كتك زده بود و به خاطر آن پردازد كه در آن فرزند يك خانواده اشرافي را  كودكي يحيي مي
گـردد   كـه بـه خانـه بـازمي     شده بود و هنگامي در سر صف مدرسه توسط ناظم مدرسه تنبيه

  شود: بيند و متعجب مي العمل پدر خود را مي عكس
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ها باال رفت. چند لحظه طـول   مردي را ديد باكت و شلوار و فكل مشكي مستقيم از پله
رفت و نزديـك   ورق راه مي هميشگي نبود. شقكشيد تا متوجه شد كه پدر اوست. مرد 

آسايي به گـوش   وقت چنان سيلي برق خواهد؟ آن پرسيد چه مي ناظم رسيد كه از او مي
دسـتي او را برداشـت و ضـربات     ها به پايين پرتاب شد. بعـد چـوب   ناظم زد كه از پله

هـاي   ن صـف از ميـا  كوبيد. خاك افتاده مي درپي او را ديد كه بر سر و روي ناظم بر پي
زانو كوبيد و خرد كرد و سر  دستي را به ريخته جلو رفت و ديد پدر چگونه چوب هم به

  ).20همان:( ناظم كوبيد و بعد دست پسرش را گرفت و از مدرسه بيرون رفت

اما پدر اول بـا خشـونت    هر دو روايت توصيف پدر و خشونت از سمت هر دو است؛
دوم پدر، با خشونت خود از حيثيت خود و پسرش كند و در روايت  خود به فرزند ظلم مي

هاي كوتاه موقعيت اجتماعي هر شـخص را   كند. نويسنده با زيركي از همين روايت دفاع مي
هاي انبوه با يك كالن روايت اسـت.   دهد و اين همان كشمكش روايت به مخاطب نشان مي

هـاي خـود از    يـت كنـد و حتـي در روا   مدرن تركيـب مـي   جواليي تاريخ را با عناصر پست
كند. نامه دو عاشق مجتبي و پروانه و خرده روايت اين دو را فقط  نگاري نيز استفاده مي نامه

هاي خيالي در كنار افراد حقيقي توانسته  آورد. جواليي با آوردن شخصيت با نامه در متن مي
  درك براي خواننده ايجاد كند. فضايي ملموس و قابل
هايش  خواهد شخصيت اكي از اين هستند كه نويسنده نميها در انواع ادبي ح شخصيت

هاي تاريخي يا سنخي سـبب   را موجودات كامالً فرديت يافته نشان دهد. استفاده از نام
عمدتاً از ادبيات نشـأت  گيرند كه  ها در معرض توقعات فراواني قرار شود شخصيت مي

  ).25:1399(وات، گرفته است

خود از اسامي حقيقي اسـتفاده نكـرده و بـه جـان آن از     به همين دليل جواليي در رمان 
شباهت اسمي اشخاص بهره برده است تـا ايـن توقـع در خواننـده ايجـاد نگـردد. تنـوع و        
گستردگي جوامع فرهنگي و غيرفرهنگي در اين رمان منجـر بـه چنـدپارگي يـا پلوراليسـم      

تضعيف ايـده آليسـم   گردد كه همين امر سبب  ها در طول روايت مي فرهنگي و تكثر ارزش
طور كه ليوتار معتقد است ما در جهان  شود. همان كالمي به وضعيت كنش ارتباطي عادي مي

هاي متفاوتي مواجه هستيم كه توأمـان قـادر بـه زنـدگي در      مدرن با عناصر و فرهنگ پست
  مجاورت يكديگرند.
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  گيري نتيجه .4
را بايـد در گفتمـان حـاكم در مـتن     » يك پرونده كهنه«هاي زباني در رمان  آشكارترين بازي

هاي اين رمان غالباً بيش از چنـد صـفحه نيسـت و البتـه      وجو كرد. هر يك از بخش جست
مايه كلي هماهنگ و متناسـب اسـت و از قـانون كلـي حـوزه       محتواي هركدام با يك درون

از  گركند. گاهي جواليي براي تأكيد بيشتر بر پيوستگي عناصر با يكدي تاريخي آن تبعيت مي
ها كه از سمت مجتبي به پروانـه   برد. مثالً در نگارش نامه شگردهاي آشفتگي زماني بهره مي

شـود و   در روايـت گفتـه مـي   » خلبان«شده بود. مرگ مجتبي در صفحات آتي و بانام  نوشته
كنـد ايـن ارتبـاط را از ميـان      خواننده با كدهاي نويسنده كه از خاطرات مجتبي بـازگو مـي  

يابد. محور داستان از يك رابطه چندگانه ميان قاتل، مقتول و انگيزه  ي آن درميآشفتگي زمان
شـوند. بـا    كم عناصر ديگر به اين چرخه ملحق مي گيرد و در طول داستان كم قتل شكل مي

توان تابلويي از امر وااليي تصور كرد كه  توجه به آراء ليوتار بايد گفت سراسر داستان را مي
داستان گنجانده است كه همگي از اندوه و رنج درونـي نويسـنده نشـأت     نويسنده عامداً در

سـو و   ظاهر نامنسجم، مانند گويي كه به ايـن  گرفته است. جواليي در ميان اين احساسات به
كنـد و آن تصـاوير را بـه روايـت بعـدي متصـل        چرخد، تصاويري را روشن مي سو مي آن
- 1نـاح مخـالف در حـال گـردش اسـت.      سازد. ايدئولوژي حاكم بـر داسـتان در دو ج   مي

ايدئولوژي حزب كمونيسم و قدرت مسلطي كه در آن برهه بر تمام افسـران ارتـش چيـره    
آرا و حتي شخص اشـرف   قدرت حاكم كه توسط شاه و دربارش همانند رزم- 2گشته بود. 

رمان،  طرفانه و با نيت بازتوليد تاريخ در طول اما نويسنده با ظاهري بي شد؛ پهلوي اداره مي
كند. ميزان تأثيرپذيري داسـتان بـر    انزجار خود را از قدرت حزب و ايدئولوژي آن اعالم مي

توان از احساسات تشويش، هيجان و ترس حاكم بر فضاي داستان دريافـت   مخاطب را مي
يعنـي خواننـده در بهـت و احسـاس ناخرسـندي از وقـايع غيرمنتظـره در بعضـي از          كرد؛
رگ كمال خانلو كه درنهايت قساوت و توسط اعضاي حزب به قتـل  ها مانند م روايت خرده
شود و اين آرامـش حاصـل حـل معمـاي دفترچـه       رسد، به ناگاه دچار نوعي آرامش مي مي

چنين دستگيري يكي از عوامـل قتـل توسـط كارآگـاه مسـتوفي       اسامي اعضاي حزب و هم
يافته  شناختي و ذهن نظام مطابق بامعرفت» يك پرونده كهنه«است. درنهايت بايد گفت رمان 

قاعدگي روايي در طول داستان و عدم ترتيب وقايع نيـز   نويسنده از دانش تاريخي است. بي
  شود. عاملي براي عدم قطعيت اين داستان محسوب مي
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ها نوشت پي
 

 1326بود كه در سال  »مرد امروز«محمد مسعود روزنامه نگار و نويسنده معاصر و مدير روزنامه . 1
  توسط حزب توده ترور شد.

ابطال پذيري كيفيت يا خاصيتي است كه در هر گزاره يا نظريه، دال براين كه آيا گزاره يا نظريـه  . 2
  مذكور قابل ابطال و قابل تكذيب از طريق تجربه است يا خير.
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