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در رمان آتش زندان، کنشِ نوشتن همواره با مادیتِ آن گره خورده است. ژست 

ماند. اگرچه کنشِ نوشتن، نوعی  نوشتن اما به کنشِ نوشتن محدود نمی

بدیل محتویات روزمره زندگی به تساختاردهی به مصالح داستانی و تالش برای 

کنشِ های  هایی داستانی است، اسماعیل دهقان توجهی خاص به سرچشمه لفهؤم

این توجه به کرّات ژستِ نوشتن را در کنار یا در سوی  جهینتنوشتن نیز دارد و در 

بردِ جهانِ ذهنی و زبانی خویش دهد و از آن به نفع پیش قرار می دیگر کنشِ نوشتن
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رد. فعلِ فارسیِ نوشتن و نگاشتن گویای نوعی نقرکردن، کندن، حک ب بهره می

نگاری یا   در تعابیر سن کردن و فرود آمدن نیز هست، همچنان که مثالً

یا نگارگری شاهد آن هستم. نوشتن نیز گویا در بن خود از نوعی  ینگار بهیکت

ن قلم بر کند که چه بسا مقصود از آن نهاد فرودآمدن و پایین آمدن حکایت می

سن ، کاغذ، خشت، لوح، چوب و  صفحهبر جای نهادن رد و اثری بر صفحه و 

متوجه ژستی است  ،خود شهیردر  ،توان گفت فعل نوشتن میامثال آن است. 

فرو »و بر جای نهادن رد و اثر؛ نوعی ژست که با  یکار کنده ،حفر ،معطوف به نقر

تن، در واقع، فرو رفتن یا فرو خویشی و نزدیکی دارد. نوش «فرو کردن»و  «رفتن

 کردن ابزاری )ابزار نگارش( بر سطح چیزی است!

اجرای چنین ژستی البته هماره با هوشیاری یا آگاهی صددرصدی 

همراه نیست. او که از نواحی مختلف ایران به ویژه خوزستان و خراسان « دهقان»

را به عنوان ابزار کند طبعاً حرکت خود  یاد می« صفحه»بنا به سنت قدیم با نام 

، نوعی نویسنده در حکم ابزاری برای نگارش( بر این صفحاتخودِ نگارش )

یابد. همانطور که ما هنگام راه رفتن معموالً به راه رفتن خویش  ژست نوشتن می

دهیم، این ژستِ عمومی نویسندگی  انجام می آگاهی بدانکنیم و آن را بی  فکر نمی

هرگز به تمامی کنشی  ،رغم راه رفتن مراه نیست؛ ولی بهبا آگاهی کامل هنیز غالباً 

صرفاً مکانیکی و رهیده از بند التفات ذهنی نخواهد بود. نوشتن همچون هر فعل 



 پور پروانهمجید 

4 

 

« دهقان»تواند به شکل یک عادت در آید. اما در سکنات و رفتارهای  ی میدیگر

ادوات شود. اگر چه او ابزار و  نوشتن به چیزی بیش از یک عادت صرف بدل می

نوشتن را همیشه به نحوی از انحاء با خود همراه دارد و اگر چه کم و بیش همیشه 

کشد، با این حال متوجه این موضوع هست  ای از خود یا دیگران را یدک می نوشته

سازی یا  که دست به قلم بودنش هرگز شبیه کنشی که از یک پرنده به هنگام النه

محض نیست: نوشتن  غریزیزند، کنش  سر میاز مرغی به هنگام خوابیدن بر تخم 

است  غریزییا طبیعی نخواهد شد. کنش مک زدن سینه مادر کنشی  غریزیهرگز 

اما مک زدن نوک قلم برای تراوش شیر سیاه، حتی آنگاه که این کنش به خوی 

 به کلور است که آن را  باز هم در سطحی از آگاهی غوطه باشد ثانوی بدل شده

 کند. حض سوا میاز کنش عزیزی م

از کنش  «اسماعیل دهقان»این جدایی،  کردنتر  برای هر چه برجسته

کند. همینجا باید تمایز میانِ ژستِ نوشتن  نوشتن به جانب ژستِ نوشتن حرکت می

رفِ فعلِ نوشتن است و کنش نوشتن را کامالً صریح بیان کنم. کنش نوشتن، صِ

کمک و  کنیم آنچه را در ذهن داریم به یگذاریم و تالش م آنگاه که قلم بر کاغذ می

کاغذ بنشانیم. ژستِ نوشتن در مقام قیاس، عبارت  صفحهمیانجیگری کلمات بر 

نوشتن در  م و کیف و ملزومات آغازین و غاییِما به امکانات، ک است از توجه

مان، چیزی  مقام کنشی تاریخی و کهن که به موجب آن باید همچون اجداد تاریخی
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شیارها ها، ردها و  ، سوراخها مسطح را )لوح، سن ، کاغذ...( با حفرهکم و بیش 

از یکنواختی و یکدستی خارج کنیم. پس ژست نوشتن بیش از آنکه معطوف به 

محتوایِ نوشته باشد معطوف به امکاناتِ نوشتن است. کنش نوشتن چه بسا بتواند 

این سطح دست به سطحی از طبیعی بودن دست یابد، اما ژست نوشتن هرگز به 

نخواهد یافت چرا که ژست نوشتن به نحوی رادیکال همواره رو به سوی ابعاد 

تصنعی، تحمیلی، جعلی یا متفکرانه کنشِ نوشتن دارد؛ لذا به رغم کنشِ نوشتن که 

 گیریم، ها کودکی یاد می آن را در مراحل آغازین حیات آموزشی خود در سال

ار است که با آن فقط در مراحل سپسین متأخرتر از نوشت یا مرحلهژست نوشتن 

 .میشو یمکنش نوشتار مواجه 

او همواره  توان گفت که ، می«اسماعیل دهقان» با تکیه بر ژستِ نوشتنِ

که نویسنده بودن او و  هایی است و سوراخ ها یکار کندهها و  متوجه حفره

و هم با هم با کنش نوشتن  اسماعیل رابطهرا در صفحه یا سطح  «ئو»نویسندگیِ 

زند: خواه این پیرامون پدر باشد، خواه خانواده، خواه  جهان پیرامون رقم می

ست به این نگاه، اسماعیل کسی ا . بناواه تاریخ ادبیات، خواه کشور و الخاستان، خ

او خود را در مرزهای میان رفتار  .نویسدنگارد، حتی اگر چیزی ن که همواره می

( و رفتارهای فرهنگی همچون نوشتن، طبیعی )همچون راه رفتن و خوردن
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های رایج را بر هم  بندی سازد و مقوله نگاشتن، کشیدن و ترسیم کردن شناور می

 زند. می

کاری تاریخ ادبیات،  دارد چکش ترین قدمی که او در این راه برمی عمده

ولیان و تالیان ادب د زنگار زدایی از آنهاست. تمام متاساطیر و فرهن  به قص

کنند و نوشتن برای ایشان کم و بیش در  کاری جز پیروی از قواعد نمی کالسیک

حکم پیروی از خویی ثانوی است که بدون تفکر پیرامونی و رادیکال، بدون ژست 

. در نویسی و امالءان بدان دست یافت: چیزی در حد روتو نوشتن، الجرم می

که نویسندگان  ولیان آن در حکم کلید رمزی استواقع، ادبیات کالسیک برای مت

و مافیها در اختیار ما اصلی و بزرگان ادب کهن برای رمزگشایی از این جهان 

ان معاصر پر است از جه صفحهبه باور این قوم، به رغم آنکه اند.  نهاده

توان الگو و  با تکیه بر متون کهن می نوین و معماهای ریز و درشت، یها یدگیچیپ

 یافت جهان معاصر، بیونگی درک و درف و مبرهنی برای چگدستورالعمل شفا

که  زد ردارانه از آنها دست به تولید متونیبکم و کاست یافت، و با تکرار الگو هیچ

دهد و در ذیل  ل رخ میگره از کار و نیاز امروزین ما بگشاید. ولی آنچه در عم

ده و چهل از همان متون کالسیک  درجههای  گنجد، تولید نسخه ن میکنش نوشت

نگاه این  د. درنبه دالیل گوناگون ارزش یک بار خواندن را هم ندار است که

زند که امثال رضا براهنی و یداهلل  موج می یشناخت معرفتطایفه نوعی بحرانِ 
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های قدمایی یا مثالً  آوری به شیوه آن را دیده بودند و لذا به عوض روی ییایرؤ

 حوزهنیز در « ماعیلاس»شدند.  ییو شاملو ییهای نیما غزل نو، پیرو حرکت

شود و بر شمردن دالیل  حرکت از نظم )که حاال دیگر، کنش نوشتن محسوب می

 مجموعهکه حامل ژستِ نوشتن است( طلبد( به سوی نثر ) ای مجزا می آن مقاله

یابد که عناصر و  ر یا سیاقی میفتاو بیش از همه متن شاهنامه را بامتون کهن 

ظری طبیعی )یعنی کنشِ نوشتن( و هم از منظری های آن را باید هم از من لفهمؤ

او ما  در چشمیعنی ژست نوشتن( مالحظه و بررسی کرد. در واقع، )فرهنگی 

شود  دارای دو نوع متنِ کالسیک نیستیم بلکه باید گفت تمام متون کالسیک را می

)کنش نوشتن(  هم از منظر ژستِ نوشتن )منظری فرهنگی( و هم از منظری طبیعی

ها و  مولفه همهر آن است که در منظر طبیعی، . تفاوت این دو منظکرد خوانش

شوند ولی در منظر  ی( خوانده مsymptom) نشانگانعناصر در قالب یک 

( را دارند. از symbolو عناصر، حکم یک نماد یا سمبل ) ها مولفه همهفرهنگی، 

اعیل هم با برای اسم رستمها و رویاهای  این حیث، رفتار و کردار و نوشته

خوانش نشانگانی همراه است )نشانگان در مقام عالیم و نمودارهای بیرونی و 

م قااری( و هم با خوانش نمادین )در مبروز و ظهور نوعی حالت یا مزاج یا بیم

فول مانده یا از دست رفته که متعلق به فرهن  یا زمانی بافتار یا سیاقی مغ
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جرم کنشِ نوشتار و ژست نوشتار هر دو است(. در این منطقه، ال بوده دیگرگون

 خورند. با عملِ خواندن گره می

توان آن را  خواهد بود )که می« طبیعی»ای یا  در این میان، هر پدیده

ها، تغییر  ها، تغییر کارکرد شخصیت ای از چیزی دیگر دانست: مثالً تغییر نام نشانه

( یا فرهنگی خواهد بود که لخی رستم از ابراهیم به یداهلل وانام یا منویات پسرعمو

)سفر رستم به جهان باقی، روزآمدسازی داستان  توان آن را نماد چیزی گرفت می

(. با این حال، هر دوی اینها، الخ رمان و کلیت یوارگ شب کیوارداویراف، هزار 

یکدیگرند.  فهم مقدمهای گریزناپذیر مکمل و  رخهچه طبیعی چه فرهنگی، در چ

وان نشانگان بخوانیم، پا به جهانِ نای رستم در ماهشهر را به عاگر مثالً رفتاره

ایم و باید رد و سیرِ حوادث را به همین ترتیب پیگیر شویم چرا که  علی نهاده

نشانگان در واقع همان اثری است که شخص بیمار یا حامل نشانه از خود بروز 

واب دیدنِ او رستم، رفتنش به جن ، به خ سکتهنهد. پس  دهد و بر جای می یم

 یابند. رستم دستان را، و غیره کارکردی نشانگانی می

کرد مألوفِ علوم طبیعی نیز هست: سکته رکرد نشانگانی، همان کارکا

. است نشانگان ایستادن قلب و نفس نکشیدن نشانگان ایستادن ریه و مرگ

وزن قصیده،  کرد نشانگانی شعر و عروض کالسیک نیز همین است: وزن غزل،رکا
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سمت  نقطهالسیک و مألوف نیز یعنی از الب مثنوی، قالب رباعی. کنش نوشتن کق

راستِ باالی صفحه شروع به نوشتن کنیم و آنقدر ادامه بدهیم تا به پایان سطر 

خود را بلند کنیم و به ابتدای سطر بعد در سمت راست صفحه  برسیم، آنگاه دست

م. از سوی دیگر، چنانچه رییبگ بریم و دوباره نوشتن را از سرو زیر سطر باال ب

عظیم و فراگیر کهن را در مقام نماد یا سمبل بخوانیم، « مکتوب»چیزی از این 

ایم که برای پی بردن به معنای  شده قائلنوعی رمزگان یا کد فرهنگی نیز برای آن 

. ژستِ نوشتن، معطوف به همین باشیم آن باید از آن مطلع و بدان وارد و آگاه

خوانش نمادین اسماعیل از مشاعره و شعر کالسیک و یا تالشش بخش است و 

و یا اصوالً تمام  ینگار نامه معمول قاعدهاش برخالف  برای سطربندی نامه

ها و رؤیاهای نامعمول او در مواجهه با این  رفتارها، گفتارها، کردارها، خیال

)خواه  گویای همین است. پس، وجه نمادینِ متونِ عظیم جهان ،کهن« مکتوب»

که در پاسخ به  «مریم»متون کالسیک باشد خواه مواجهه با متن نوشته رمانی از 

شتر با ماهی(  مناظره دربارهرمانی است از خودِ اسماعیل یا خواه متنی ناقص 

اند.  های نمادین ادبیات و جهان کهن و امروزی همگی مستلزم آگاهی به رمزگان

ها  ای از این رمزگان و امثال آن به عنوان پاره دشت، بیابان ،اشاره به شتر، صحرا

سبب است. لیک هر دوی این حاالت، خواه خوانش طبیعی خواه  نیز به همین

مفروضات مبتنی است که نادیده انگاشتن آن کار هر خوانش نمادین، بر نوعی از 
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کند و این خود بخشی از دلیل دشوار خوان بودنِ  دو نوع خوانش را دشوار می

 است. آتش زندانرمان 

شتن پذیریم چیزی به اسم نوشتن یا نگااولین قدم آن است که ب

هایی از  غیرعالمانه نداریم. بدین معنا که گرچه بشر از دیر هنگام تاریخ رد و نشانه

در  هایی تعامدی و نه اتفاقی، مادامی که ما خود بر جای نهاده، رد و نشانه

ها باشیم قادر به خواندن یا فهم آنن نمادهای فرهنگی شریک این های رمزگان

نخواهیم بود. در اینجا طبعاً مراد از خوانش، روخوانی صرف نیست. این شراکت 

میان آدمی و خودش هم در جریان است؛  ترین مرحله، ها، در ظریف رمزگان در

بدین معنی که ما برایِ و به هنگام نوشتن، به نوعی میانِ خودمان در مقام صدایی 

زنیم و خودمان در مقام کسی که قلم بر صفحه  که با خودمان حرف میدر سرمان 

کند،  نهد و آن اصوات ذهنی را به حروف عینی و مجسم روی کاغذ ترجمه می می

زنیم. نقش حساس صدا و صدای ضبط شده در رمان نیز از همین پل زدن  پل می

الزاماً ت ، ساختاری خطی است ولی ساختار صوگیرد. ساختارِ نوشتار مایه می

تر است و به  عیل نزدیکت به ژست مورد نظر اسمااینگونه نیست. ساختار صو

شه کند، همراه خود همی نویسد و صفحه سیاه می در عین آنکه می ،او همین دلیل

 ت کوچک هم دارد.یک ضبط صو



 تش زندان آنوشتن در ست ژ

Poetica-Project.com 

خواهیم چیزی  نویسم، می در پیوند است. هنگامی که می ننوشتن، با گفت

چیز برای خودمان هم چندان روشن نباشد. به تعبیری دیگر،  بگوییم ولو اینکه آن

نگاشتن آن، در پیش از  ما دارای صدایی درونی و افکاری درونی هستیم که تا

دامی که بی صدا ما کنند. این تفکرِ ذهن ما حضور دارند و خود را بر ما تحمیل می

وشتاری به خود ان رانده شود( و نه شکل نبه قالب اصوات درآید )یعنی بر زب نه

و گفتگویی در ذهن  بگیرد، طبعاً در محدوده ذهن و مفهوم باقی خواهد ماند

این افکار راهی جز  و تجسم یده تیماد. با این حال، برای خواهد بود و بس

تمامی  ترین معنای کلمه که شامل گفتن یا نوشتن )البته گفتن و نوشتن به وسیع

های  شکل فیلم، نقاشی، ...( و همچنین انواع تجلی )شعر، رمان، رقص، مجسمه،

شود( نداریم. کنش نوشتن، به عنوان  آتی و هنوز از راه نرسیده بیانگری هم می

کند بخشی از فعلِ اسماعیل دهقان  کنشی مادی که این تفکر درونی را برونی می

دیگر، از بخشی به بخش دیگر  نقطه ای به در تمامی اثر است؛ آنچه او را از نقطه

دانیم یا در  ها، به تجربه می این همهرغم  کشاند همین سیر خطی است. علی یم

یابیم که فعل یا کنش نوشتار هرگز به تمامی گویایِ سیرِ ذهنی و افکارمان  می

کنیم و افکاری را که همان لحظه  نیست. ما حتی هنگامی که با صدای بلند فکر می

به  کلمات میکن یمهم بارها و بارها حس ریم باز آو گذرد بر زبان می از ذهنمان می

کاست معنای ما یا آنچه در ذهن و کم یبدقیق و  افاده عهدهکنند و از  ما خیانت می



 پور پروانهمجید 

02 

 

یا  افتهینمان واژگان درستی خود کنیم آیند: حال یا حس می ایم برنمی داشته

 ایم ولی بر زبان آوردهدرست ایم و  درست گزیده میکن یمحس  ایم و یا نگزیده

خطیِ ، بخشی از همان منطقِ غیرشده است. ایننآنچنان که مطلوب ما بوده، فهم 

اختارهای س خودخواستهر، دستکاری ارادی و ژستِ نوشتار است. ژستِ نوشتا

سفید کاغذ پیش روی شماست و باید افکار خود را در  صفحهخطیِ نوشتار است. 

ن کار، یکی از همان پیش قالب حروف و کلمات بر آن بنهید. الگوی الزم برای ای

ویسید. اما باید شعری بنوسید، رمان بن فتیم.هایی است که از آن سخن گ فرض

شود )مثالً  اند. کنشِ نوشتن، موجب پیش رفتنِ کار می ها معلوم الگوها و عرف

شود )اسماعیل  کار می ادامهیسد( ولی ژست نوشتن مانع از نو ای می اسماعیل نامه

لمات، گرامر، ساختار، آید(. حروف، اصوات، ک امه بر میدر صدد پس گرفتن ن

توانند هم کارکرد نشانگانی خود  کاغذ، جنس کاغذ همه و هر چیز می صفحهخودِ 

ل ضمن تن دادن به کارکرد اسماعی بگیرند هم کارکرد نمادین خود را؛ را پس

لوف مأهای نا ادین و کشاندن آن به حوزهدرصدد راهیابی به کارکرد نم نشانگانی

خواند و برای این کار باید  است. در واقع، او ما را به آشنایی با جهان خود فرا می

 یها نشانگانآن را دریافت. نمادها و با جهانِ ژستِ نوشتنِ او آشنا شد و قواعد 

 اند. پراکنده شده آتش زندان این جهان در گوشه کنار متن
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ژست نوشتار رخ در هر حال، گوش کردن به این صدای درونی که در 

دهد، خود بخشی از نوشتار و نوشتن است. گوش کردن، اگر چه کنشی است  می

 زمرهحرک است، خواه ناخواه در فاقد حرکت، به رغم نوشتن که مستلزم ت

گیرد. اگر ما تجارب درونی خود را که  نوشتن قرار می الزم برای خصایص

بر  تجربهب ترجمه و است در قال رونمحصول شنیدن یا گوش دادن به صدای د

تواند شکل  در نیاوریم، این صدای درونی می ینوشتار یکاغذ نگاشتن آن به شکل

 هیچ انعکاسی در بیرون آنکه یبرا به خود بگیرد  انیپا یبیک گفتگوی ابدی یا 

وقفه در این  نویسد. نوشتن، ایجاد نویسیم. اسماعیل می . با این حال، ما میبیابد

، ایجاد وقفه در کنشِ نوشتن «ژستِ نوشتن»مچنان که سیر شنیداری است، ه

است. از این رو، ژست نوشتن با آن گفتگوی درونی خویشی و پیوند دارد. 

دهد، صدایی که به  گوییم نویسنده به صدای درونی خود گوش می هنگامی که می

گوید چه بنویس، چه بگو و از کدام حروف و چه نحو و کدام دستور به کدام  او می

مشتی از حروف بر صفحه کاغذ و  یِبختک اهللتبعیت کن، داریم میان ریختنِ ورت ص

اسماعیل،  مشغلهگذاریم. تمام  فکر فرق می نوشتن به عنوان فعلی ارادی و همراه با

نوشتاری  تجربهت. منتها، اسماعیل بنا به ثبت و ضبط جهانِ ذهنی پدرش اس

راند  و آنچه در نهایت بر کاغذ میشنود  چه در سرش میداند که میان آن خودش می

فرقی شگفت هست. همین فرق میان ذهن او به عنوان ناظر بیرونیِ جهانِ پدرش و 
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زید هم وجود دارد و او به  ذهن پدرش به عنوان کسی که جهان خاص خود را می

این تمایز واقف است و توجه دارد. ما به هنگام نوشتن، به نوعی، همواره یک متن 

ذهنی است. گاه متنی است که کسی به ما داده تا  ،د داریم. گاه این متندر کنار خو

آن را باز نویسی کنیم. گاه این متن، یک شخص، یک منظره، یک تابلو، یک فیلم 

رسد در هر حال، متنی دیگر که از پیش  و بسیاری چیزهای دیگر است. به نظر می

جسم یا عینی در کنارمان موجود است در کنار ما قرار دارد. هنگامی که متنی م

سپاریم و  نیست، همان هنگامی است که به عوض نوشتن، به ذهنِ خود گوش می

شنویم. پدر اسماعیل،  خوانیم و می با گوش درون و چشم درون، ذهن خود را می

رستم، در مقام یک متن، همین کارکرد دوگانه را دارد او هم متنی است که 

ویسد و استنساخ کند و جهان ادبی رمانش را خواهد از روی او بن اسماعیل می

خواهد حقیقتاً به او گوش کند از خلق و پیشبرد این  خلق کند و هم هر گاه که می

پیداست که برای ضبط این متن که در کنار او قرار ماند. ناگفته  جهانِ ادبی باز می

ان از همان گرفته است، اسماعیل باید بنویسد و ثبت کند. معیار او در انتخاب واژگ

آید. این بخش، همانی است که اسماعیل با کنشِ نوشتارِ خود بدان  متن پدر می

شود. اما بخش دیگر، محصول گوش کردنِ او به صدای درونِ خویش  معطوف می

به عنوان یک شخص مستقل است. او به هنگام مواجهه فردی و مستقل خود با 

ای را دارد که پدرش رستم  ن تجربههای پیرامون، چه بسا هما جهان بیرون و انسان
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در مواجهه با شخص او. رستم در این مقام، برای او بدل به نوعی متن نامریی 

که او بدون خواندن یا دانستنِ آن و صرفاً با  شود یمالبدل  درونی یا متنی علی

ژستِ  زند: آگاهیِ شهودی و علمی حضوری، دست به نگارش و نوشتن آن می

فهمیم داریم صدای درونی  دلیل است که ما در نهایت نمی به همین .نوشتار

خوانیم یا داریم تصمیمات  های او را می شنویم یا داریم نوشته اسماعیل را می

اش را برای نوشتن  های خاموش درونی احتمالی او را و سبک سنگین کردن

 کنیم. چیزهایی که در ذهن دارد مطالعه یا مالحظه می

اثری است مکتوب که چاپ  آتش زنداندر نهایت  حواالت،این ا همهبا 

ست را حتمی شمرد: چرا که اسماعیل در نتیجه باید وضعیت نخشده است. 

خودش از پدرش، خواه  خوانش واهباالخره دارد از روی یک متن دیگر )خ

او از گفتار و کردار ابوی(  یبردار یکپپدر، خواه  شدهاز صدای ضبط  اش خوانش

کند و در معنایی عام،  کاغذ( تولید می صفحهدر ذهن، خواه بر  واهمتن خود را )خ

نویسد. وضعیت دوم که وضعیتِ ژستِ نوشتن است اما همیشه بحرانی  چیز می

نوشتن چنانچه بخواهیم آن را  یابد. عملِ حقیقیِ است و هرگز حتمیت نمی

باید  را برای آن برگزینیم در نهایت« نوشتنِ اصیل»ندانیم و نام  یبردار یکپ

این صورت، اسماعیل چیزی معطوف به همین صدای درونی باشد: چرا که در غیر 

 جهینتری که پیشاپیش آنجاست. در دهد: پد پدرش انجام نمی کردنِ مکتوبجز 
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شنوند، ما در حال  ا میزند و آنه هنگامی که پدر حرف می ها، پردازش این همه

به شنیدن معطوف است  .میخوان یم ما شنود یماسماعیل  را خواندن هستیم و آنچه

دادِ ژستِ نوشتن. ژستِ نوشتن، در مقام صدایی درونی خودش را تحمیل رخ

معطوف به این صدا و متن  کند. نوشتن اصیل و حقیقی همواره نوشتاری است می

ترجمه  مسألهرونی. از همین حیث است که د نادیدنیِشنیدنی/ناشنیدنی و دیدنی/

 به طور کلی انتقال آن به یاو  رونی به صدا/زبان/خط/این صدای د یعنی انتقال

گیرد و به همین دلیل هم اسماعیل  جهان دیگران در کانونِ توجه رمان قرار می

او در مقام یک  آزادیِ سوبژکتیوِ کند باید خود را ترجمه کند. غالباً احساس می

ید و هر چه ها، هر چه خواست بگو تواند فارغ از فهمِ دیگر انسان انسان که می

های  ای فرهنگی است و بر رمزگان د، طبعاً برخاسته از پیشینهخواست بنویس

نمادین فرهنگی استوار است، ولی اسماعیل طی مواجهات تفسیریِ خویش، از 

 کند یمخویش را دچار وقفه و سکته  زند و کنش نوشتارِ تفاسیر معمول سرباز می

، وفادار بماند. یقیِ ژست نوشتار استتا به این صدای درونی که مرجع و منبعِ حق

این وفاداری، گرچه صدردرصد یا حتی حداکثری هم نیست در خواندن رمان 

یل گره اسماع یاندازد و سختیِ خواندن را با ناممکنیِ شنیدنِ صدای درون سکته می

دود ارزش این کار و مخاطرات بومی ماندن یا مح دربارهزند. شک ندارم  می

های بسیار کرد. با این حال، به  توان بحث ذهنی می لهجهومی یا ماندن به ذهنِ ب
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ه پرداخت و عرضه شده مندی اسماعیل به نحوی دقیق و نوآوران گمان من مسأله

ذهن و زبانِ خویش روی دیگر  ترجمهاسماعیل در  یِشناخت روش مسألهاست. 

، ژستِ تالش او برای ثبتِ ذهن و زبانِ رستمعلی، پدرش، است. در اینجا سکه

نوشتن مستلزم فراخوانیِ صدایی است که به ما تعلق دارد اما در اختیار ما نیست. 

ژستِ نوشتار به جانب  جبههوش دیگران برسد ما باید از برای اینکه این صدا به گ

کنش نوشتن حرکت کنیم و خود را در قالب الفاظ و کلمات برای دیگران ترجمه 

گوید  عدمِ تکافو بر تمام آنچه اسماعیل می هم هست که حسِ دلیلکنیم. به همین 

پسودی، اپسودی در رنویسد، سایه افکنده است. پاره پاره، را یا به اصطالح می

یابد. ناظر  تویی و سکته و وقفه رهایی نمییر خویش هرگز از این تودررمان در س

حرکت بیرونی، در ابتدای رمان و در قطار، خواه ناخواه باید به سمت ناظرِ درونی 

آنکه جز ندارد پدر خویش، راهی  ترجمهان بدل شود. اسماعیل برای کند و بد

 .کند نخست خودش را به نحوی برای ما ترجمه

خود از صدای درونش، از ژستِ نوشتارش،  تجربهاما او برای توصیف 

های از  داده زمرهبا و این قراردادها همه در نیازمند اصوات و واژگان است. این الف

شده است که این رسد رستم پیشاپیش قانع  وجود اسماعیلند. به نظر میپیش م

ها ناامید شده  آیند، لذا او از آن ایفای نقش ترجمانیِ خویش بر نمی عهدهها از  داده

تواند به نقالی و نقلِ  می است. رستم، در بهترین وضعیت روانیو دست شسته 
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 آن صدای درونی است اکتفا کند.تر به  تر از و نزدیک مجلسی که حالتی بی واسطه

فقط به این بی واسطگی تکیه یا اکتفا  تواند لیک نکته اینجاست که اسماعیل نمی

کند چیزی برای گفتن دارد که ولو به قیمت فقد  کند زیرا او به رغم پدر حس می

های ناقص زبان، ارزش گفتن و ترجمان دارد. به همین  هایی از آن یا سکته پاره

کند و معموالً هم کنایه و  ت که او در همه احوال اظهار نظر میدلیل هم هس

، در بخش اعظم رمان شکل دارد شود. آنچه ارزش گفتن سرکوفت نصیبش می

گیرد. اسماعیل در کندوکاوی مداوم برای  فاکت یا واقعیت را به خود نمی

هایی از زندگی پدرش که ارزش بازگویی داشته باشد مدام  یابی به فاکت دست

 های شود. گویا چیز خاصی در زندگی پدر نیست. پس او فاکت سرخورده می

او نهد. زین پس، نوشتار برای  فانتزی می و همسازد و پا به مرزِ و خودش را می

فاکتی از زندگی خودش، یا یکی از  توانست میشود به ثبت آنچه  بدل می

عینیِ جهان بیرون  هایِ هایش، یا پدرش باشد. بخش پایانی داستان که فاکت مریم

ای زندگی خالی از خیال و ه گیرد. فاکت رمق و سرد به خود می است، شکلی بی

همین تقابل )که از  از رمان بخش پایانی الزدهیخناک و آشوب بی ارزشند. حس

 مالحظهگیرد.  نیز هست( نشأت می تقابل کنش نوشتار با ژستِ نوشتار سنخِ

احتمالی پدر در خراسان، او را  خانوادها روابطش ب روزمرگی و پیش پا افتادگی

یا بالقوه سوق  ی موازیبه سمت ساختن و چه بسا جعلِ این روابط در جهان
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تِ دریافتِ است که او را هر چه بیشتر به صرافدهد. اما همین پیش پا افتادگی  می

اندازد، ولو که این پنهانیات را خود آفریده و در دهان  پنهانیات ارزشمند پدر می

پدر نهاده باشد. اگر چیزی برای گفتن نباشد، اگر آن صدای درونی چیزی نیابد یا 

وافر رستم به  عالقه .شوند های زبان نوشتار از کارایی ساقط می نگوید، تمام داده

نادیده گرفتن سوادش، برای اسماعیل گویای نعل واروی این وضعیت است و از 

 واسطهآید، حتی برای آنها که به  ش میوضعیتی غالباً برای همه پی آنجا که چنین

است  تجربهشان سراسر ماجرا و  کنند زندگی شغل یا تجارب خاصِ خود گمان می

های جعلی  توان دریافت که چرا نویسندگانِ نوشته ، می)مثالً رانندگان یا پزشکان(

 پیش ببرد، به سرانجام برسانند. بهخواهد  توانند کاری را که اسماعیل می نمی

زند.  هم پس میپسر را  کشد و نوشتارِ تم از نوشتن دست میرس

ها را در مقام یا پدرش دل خوش کند و آنتواند به تجارب خویش  اسماعیل نمی

ه صدای درونی او، ، در مقام فاکت، بر روی کاغذ بیاورد چرا کنچیزی برای گفت

 همهمل، کوبد. در ع را به شدت میبیات کالسیک، این رویکرد در مواجهه با اد

شخصی یا دست اول یا  تجربه، از جمله کمبود زمان، نبود ها به دالیل مختلفاین

ی، این حالت، خستگ ثمرهشوند.  به کناری افکنده می حسی یِریناپذ دسترس

به  تا حدی که اسماعیل، ولو در جهانِ خیال، فرسودگی و از کار افتادگی است،

افتد. با این حال، مادامی  شماره می به نفسششود و  روی تخت بیمارستان ولو می
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که ژست نوشتن حضور دارد، مادامی که این ژست، ژستِ بنیادین و کانونیِ حیات 

تواند از نوشتن )به هر دو معنای آن( دست بکشد. اگر او به  اسماعیل است، او نمی

ژستِ خود اکتفا کند و از کنش نوشتن سر باز بزند، باید پرسید کیست که دارد او 

دمشناس، در حقیقی اثر، ابراهیم  سندهینومختلف به اسم  یها اشارهنگارد؟  ا میر

های گوناگون، محصول توجه به این پرسش و  جای جای رمان و با رمزگذاری

ال دیگری که بالفاصله وشتار و کنشِ نوشتار است. اما سؤشکاف میان ژست ن

سماعیل دهقان است چیست؟ ا« نویسنده حقیقی»نماید این است: معنیِ  روی می

که نگارد یا  نوشتارِ ابراهیم دمشناس را می ابراهیم دمشناس یا ژستِ که دارد ذهنِ

 بالعکس؟

خواهد ژستِ نوشتارِ خود را به کنشِ نوشتن ختم کند، الجرم با  آنکه می

تراژدی نوشتن مواجهه خواهد شد: هیچ چیز برای گفتن نیست. دلیل اینکه چرا 

در اینجا اهمیتی ندارد. چنین حالتی در موارد حاد )مثالً  چیزی برای گفتن نیست

 نویسد تا گوی( چه بسا به خودکشی منجر شود. اما اسماعیل دهقان مینمورد همی

افتنی است در درون. او از صدایِ ذهنی خویش دریابد. دریافتن یا اندریافتن، ی

ب مثال، د. از باکن )یا ابراهیم دمشناس( به سمت تفکری بر زبان نیامده حرکت می

سا را شکلی یا تصحیفی دیگرگون و چه ب« رسد ما می او به آخر» جملهاگر 

توان این حرکت را بهتر درک کرد.  بدانیم می« رسد آخر به ما می او»مغلوط از 



 تش زندان آنوشتن در ست ژ

Poetica-Project.com 

شود با تفکر بیرونی من که در قالب  تفکرِ درونیِ من که بر لوحِ درونم ثبت می

شود اگر تفاوتی فاحش  کاغذ ثبت می صفحهر تار و به صورتی کانکریت بنوش

ها  زبانی و گفتنِ ناگفتنی یها لغزشنداشته باشد، شباهتی موحش خواهد داشت. 

همان دیالکتیکی است که اسماعیل مدام در ذهن خود  ،ها از خالل نگفتنِ گفتنی

فارسی  به ابزار دو زبان کم دسترود. اسماعیل که  ن کلنجار میآکند و با  حس می

داند هرگز به راحتی  می اندکیمسلح است و حتی انگلیسی را هم  عربیو 

نویسد  تواند به هر زبانی که خواست بنویسد. او به راحتی به هیچ زبانی نمی نمی

تمام جوانب فهم کردنِ گوییم به راحتی، یعنی  ولو به زبان مادرش. وقتی می

یم. دلیلِ این امر هم نظر دار خویش برای دیگران را مد یِرسازیپذ فهمخویش و 

میان آنچه او در ذهن و ژستِ نوشتاری  یارز همه ناگفته پیداست. هیچ قابلیتِ البت

کند،  ثبت می نوشتن بر صفحه کاغذ یابد و آنچه او نهایتاً طی کنشِ خویش می

ه ماهی اعالی این تالش، تالش او برای ثبت دستور پخت قلی نمونهوجود ندارد. 

زبان نیست. او مدام در « یک»دارد هرگز  خود خیره حافظهر است. زبانی که او د

، و تمام ذخایر ها زبانفردات، دستور یکی به دیگری است. م ترجمهحال 

او کارکردهای خود را دارند و گرچه در این کارکردها گاه و چه ذهنی/زبانیِ 

 دنِ این ذخایردهند، تکنیکی و خاص بو هایی نشان می بسیار با هم همپوشانی

هاست، هم محصول ذهنی هم محصول خصایص عینی، فرهنگی و نمادین آن
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ذهنی « مندکه»این وضعیت یا  ثمرهاز رمزگان.  شاننیازی ی و بیاننشانگ خصایص

آن است که او بعضی از افکار خود را اگر بخواهد راحت حرف بزند در این زبان 

لهجه. را در آن  گوید، بعضی را در آن زبان بعضی را در این گویش و بعضی می

بخود گویای ساختار یا امکانات فکریِ یک زبان، مفهومِ راحتی در بیان، خود

 گویش و حتی یک لهجه است.

همانطور که اندیشیدن نزد خویش و درونِ ذهن خویش، در مقام صدا یا 

ای درونی، امری مستمر و راحت است و آدمی در ذهن خودش، حرفش را  مکالمه

نهد )حال هر چقدر هم که ترجمان آن  ا خودش در میان میبه قدر فهمِ خودش ب

به واژگان صوتی یا نوشتاری موجب فهم یا کج فهمیِ آن برای دیگران شود( 

و زبانها نیز دارای امکاناتی خاص هستند که بر ذهن، فکر و زبانِ  ها شیگو

شوند. از این رو، زبان زنجیری است بر پای نوشتار و گفتار  شخص حاکم می

کشد. تاریخ ادبیات، فارسی معیار، فارسی  به دنبال میو او را با خود  شخص

کنند و از این حیث  محلی، گویش پایتخت، و غیره، همه همین نقش را ایفا می

د داشت که این مورد اخیر نور نخواهیشهیچ برتری جز یحتمل در تعداد کسانِ گو

یت را عیار کیفیت کنیم. نیز خود منوط بدان است که تعداد را نشانه برتری و کم

کنشِ نوشتن، ماندن در قیدِ این زنجیر است و گسستن از آن، البته با قیدها و 

است. در کنشِ نوشتن،  «ژست» رودخانهشروطی، گسستن از کنش و تن زدن به 
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مداوماً بر رشد افکار لگام  جوید و شخص رشد افکار از رشد نوشتار پیشی می

 چرا که رشد بیش از حد افکار نقض کند مهار می« نوشتن»زند و آن را با قیدِ  می

. تالش برای ثبت خواهد بود «کنشِ نوشتن»استوار بر سر راهِ  یغرض و مانع

ی رهیدن از مهار و جریان سیالِ ذهن، بخشی از تالش نویسندگان قرن بیست برا

از ذهنی افکار و تصورات بود. در هر حال اما، گریزی  چرخهکنترلِ نوشتار بر 

صرف بر جریان سیال ذهن،  هیتکافکار نیست. ابراهیم دمشناس به عوض  فوران

کند تا هم کنشِ نوشتار را داشته باشد، هم جریان سیال  به ژست نوشتار تکیه می

در زبان  یسینو رمان تجربهترین  سابقه ر را و این بیذهن را و هم ژستِ نوشتا

خویش در افکار و گویش  نساختفارسی است. او به رغمِ آگاهی به لذتِ رها 

اش، در برابر این وسوسه مقاومت  زبانی رودخانهاش، رها ساختن خود در  بومی

بندیِ خاموشی ـ فارغ از بلوا و طمطراق رئالیسم  گیرد صورت کند و تصمیم می می

جادویی یا جریان سیالِ ذهن ـ به همنشینیِ افکارش در چند زبان بدهد. بنابراین، 

اسماعیل دهقان، ژستِ نوشتاری او را  «کنشِ نوشتاریِ»نوشتنِ  او در عوض

توان زبانی را که با آن سخن  نویسد: چرا که فقط در ژستِ نوشتار است که می می

 گویی کرد. اندیشیم، وادار به نوشتن و سخن گوییم بل می نمی

های  شود متنی است نوشته بر متن متنی که از این نوع نگرش حاصل می

های اسماعیل دهقان به  های پیشین. گفته را که زبانش متکی است بر زبانپیشین چ
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اوست. رد و نشان افکار او همانقدر که دیده  یها گفتهها یا در لفافه  اندازه ناگفته

( است که palympsestت )سماند. متن نهایی، نوعی پالیمپس شود نادیده می می

دهد و با این حال، متن  نمی رمزگشایی مطلق از آن یا محال است یا دردم رخ

های نودرنو باز نخواهد ماند.  های پیشین و رمزگان متن ارائهگاه از  نهایی هیچ

گیرد با این زبان و با این ادات به بیان خویش  اینکه اسماعیل در نهایت تصمیم می

همت بگمارد محصول نوعی تناقض نیز هست: اگر آنچه در ذهنِ من با من سخن 

بازگویم ارزشش را از دست خواهد داد و مرا « کنش نوشتن»ه سیاق گوید را ب می

ام خواهد کرد و چنانچه  با آنچه در ذهن داشته ام نوشتهآنچه همواره متوجه فاصله 

باد مشغول گفتن باشم چرا که آلبازگویم باید تا ابد« ژست نوشتار»آن را به سیاق 

رجمه، بازترجمه و بازترجمه. ی بر آن متصور نیست مگر با مرگ: فرآیند تیقف حد

برای گفتنِ آتش زندان، همانا همچون انتخاب میانِ یکی از  غاییلذا انتخاب زبان 

دو سن  زندان است: انتخابی در کار نیست. اگر هم انتخابی در کار است یا 

شود نباید آن را محصولِ کارکردِ خودِ  انتخاب و گزینشی هم به رخ کشیده می

تن دادنِ به دو جهانِ نشانگانی و نمادین  جهینتینها همگی ذهن دانست بلکه ا

کرد و هیچ رمانی یا  بود، اسماعیل باید سکوت اختیار می است. اگر جز این می

ها، همین  شد. در هر حال، همین رفت و برگشت الرمانی هم نباید نوشته می ناسخ

ذهنیِ به سکوت واداشتن زبان و به زبان آوردنِ سکوت و حفظ مرجعیت 
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تواند متن  هایی او که میبخشد. متن ن اسماعیل است که ژست نوشتار را شکل می

است و لذا متنی است  د، همواره در حال شدن و دگرگونیهم باش «ئو»نهایی 

تواند  ، میـ میمرـ  «ئو». متن «شود می وا»هم  «شود می»متنی که هم «: واشَ»

 باشد و او ـ اسماعیل ـ تِ متن اوسیا پالیمپس زیرین یا متنهای رویی، روی دیگر

ـ مریم « وئ»ر حال بازنگری یا بازنویسیِ متن نیز به نحوی همواره د ـ اسماعیل ـ

)که پیشنهاد ابراهیم دمشناس برای دو ضمیر زنانه و  «او»و  «ئو» ت. اینسـ ا

یکی در نوشتار  تلفظی واحد دارند مردانه در زبان فارسی است( در عین آنکه

به ساختار ذهنی اسماعیل و ژست نوشتاری او در متن گویای وفاداری  و دنیستن

عین تن دادن به کنش نوشتار به عنوان کنشی تاریخی و گریزناپذیر است. با این 

 یریپذ فرجامیک و نهایی حاکم بر هر کنش حال، حس ناامیدی که حس تراژ

نهایت باید تمام شود و است و گویای عدم تکامل و عدم تکافوست )نوشتن در 

یابد.  ژست نوشتار محلی از اعراب نمی حوزهرمان به آخرین صفحه برسد( در 

پذیرفتن این شکست و عدم  لذا، بخشی از شرایط ذهنی و روانی اسماعیل همانا

ژست نوشتار  حوزهانات رهیدن از این شکست در تکافو در عین توجه به امک

دهد.  باشد. نوشتنِ حقیقی هرگز رخ نمی تواند حقیقی است: نوشتن هرگز نمی

نوشتار، در بهترین حالت شکلی از بلند فکر کردن است با این تفاوت فاحش که 

نهد  پیش روی اندیشه نمی بلند حرف زدن با خود مانعِ چندانیبلند فکر کردن یا 
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تواند به اندیشه خیانت کند. جهانِ ادبیِ اسماعیل، از  ولی نوشتن به راحتی می

او و به رخ کشیدنِ عدمِ تکافوی کنش  شهیانددر حال خیانت به  دائماً ن رو،همی

. این عدم تکافو، محصول تالش مستمر برای چیزهاستنوشتن برای ثبت و ضبط 

در ذهن دارم  کهآنچه را یافتن آن یگانه واژه است، همانی که دقیق و درست 

 بگوید. بعید است کسی هرگز این واژه را بیابد.

2 

درک جهانِ ذهن و زبانِ اسماعیلِ دهقان، درک یک تمایز و توجهِ خاص به  برای

و مکان و توجه به  ، بسیار ضروری است: تمایز میان فضاو کارکردِ آن یک مفهوم

بوم  شناسی، دانشمندان غالباً از زیست کرد وصف )توصیف(. در زیسترمفهوم و کا

گویند. اسپاش یا اشپاش  مییا محیطِ زندگی یک جاندار یا یک اُرگانیسم سخن 

خوانده  spaceهای الیتنی  )به معنای آنچه در انگلیسی و بعضی دیگر از زبان

خوانم( در کانون بحث و توجه  شود و من در اینجا با اغماض آن را فضا می می

خود معموالً از فضا یا  روزمرهاین دانشمندان نیست. ما نیز در کاربردهای کالمی 

بریم مرادمان بیشتر جوّ  پرسیم و اگر هم نامی از فضا می ی نمیاسپاشِ شخص چیز

انگیز بود  گوییم فضایِ مهمانی غم یا اتمسفر حاکم بر چیزی یا جایی است؛ مثالً می

یا فضای حاکم بر جلسه سنگین بود. مفهوم اسپاش یا فضا در مطالعات نظری 
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حیط زیست شهری معماری و م حوزههای فراوان به ویژه در  نوین محل کاوش

ها، باید اذعان کرد که این مفهوم در طرز تلقی پدران و  بوده است. به رغم این

شان محلی از اعراب نداشته است. ما برای  های زیستی مادران ما از کنش

ایم )زمین کشاورزی، طویله، مزرعه،  های مختلفی داشته های مختلف، نام مکان

ها را با نام فضا یا اسپاش درک  انگویا این مکار( اما روستا، ده، چمنز

شهر و کشور نیز در قاب و قالب مفهومی از سنخ چون  ایم. حتی مفاهیمی کرده نمی

های خود همواره از کشوری یا شهری  شوند. مسافران در سفرنامه فضا درک نمی

معموالً پیش زنند  کنند و اگر هم در توصیف فضای حاکم بر جایی قلم می گذر می

ورود به  تجربهز شهر یا دیاری را به عوض ورود به یا خروج ا تجربهه آید ک نمی

د به یا خروج از وانداز، دیار، کشور و امثال آن، تجربه ور یا خروج از شهر، چشم

تعریف کنند. بهتر است بگوییم، دلیل آن این است که ما تقریباً برای « فضا»یک 

کنیم بلکه در  ضا را تجربه نمیتمام فضاها یک اسم مکان داریم و چیزی به اسم ف

ها و امثال آن را از سر  ها، دریاها، خشکی ها، مراتع، باغ عمل شهرها، خانه

کنیم که  گذرانیم و فضا را به نحوی ظریف چیزی متمایز از مکان درک می می

معموالً هم نامی برای این امر متمایز نداریم و در بهترین حالت صرفاً آن را با 

 کنیم. قیود وصفی، توصیف می یسر استفاده از یک
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تر از همه  یابیم نه فضا را و مهم ما با نگاه به باالی سرمان آسمان را می

فضا، ساکنِ مکان  تجربهشویم بلکه باید گفت ضمن  یآنکه ما ساکن فضا نم

را با هر وصفی نیز که توصیف کنیم عرفاً  مکانشویم. فضای حاکم بر یک  می

الن فضا شدیم. اما اگر چنین است باید پرسید پس ما گوییم ساکن ف هرگز نمی

یحتمل باید ط دهیم؟ چنین چیزی ایم درکی از فضا را بپروریم و بس چگونه توانسته

 گردش بهیا چرخش به سمت مفاهیم درونی است. این  ینگر دروننوعی  ثمره

ان ها جری ها و مسیرهایی که زندگی در امتداد آن شود راه درون موجب می سمت

شوند که زندگی را در  هایی بدل شود به مرزها و محدوده دارد و زیسته می

گشت به سمت درون، موجب آن است که زندگی دیگر، این وابه تعبیر  گیرند برمی

زندگی به اموالِ یا دارایی بر طبق این منطق  در مرزها و دوایر خود محدود بماند.

به چیزهایی که درونِ چیزی  ارنددرونی، به چیزهایی که در درون چیزی قرار د

توجهی به چیزها ما در نتیجه، . شود فرو کاسته می اند کردهغال اشپُر یا را  دگر را

ما بر اثر گردش یا چرخش به سمت درون  .میکن ینماند  جهان ساکنِیا اموری که 

غایی این منطق آن است که  ثمره .میابی یمخویش، فضا را به نحوی شهودی باز 

های  و شیوه، سفر را به حمل و نقل را به حصارکشی دنیگز یجاری و یگیجا

 .میکاه یمیم و فرو ساز را به فرهن ِ انتقال یافته مبدل می دانستن
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برند: فهم  راه می ایران زمین نقطهدر نهایت به دو نوع فهم در دو  ها نیا

زی ایران در حاکم بر فالت مرکای و مکانی از وجود که فهم  پیمانه افتهیچارچوب 

شرقی ایران است و از اصفهان  کویرهای مرکزی تا کویرهای شرقی و شمال حوزه

و یایی گیرد و فهمی دیگر از جهان که فهمی شناور، در تا خراسان را در برمی

جاورت دریا پدید آمده و در از زیست است که در م «فضایی»سکونت گزین و 

 یافته است. فارس گسترش خوزستان و زیست غربی ایران تا سر حد جلگه

های گوناگونی  مکان برای اسماعیل دهقان حکم گرهی را دارد که رشته

رسند. مثالً اتاق یا شهر یا ایستگاه قطار یا باغ برای او در حکم  ها بدان می از راه

مکانی است که خطوط بی شمار ساکنینِ احتمالی، بالقوه و بالفعلِ آن به هم 

حاوی حرکت و ها  . برای او مکاندهند را شکل می رسند و گرهی پُرپشت می

شوند. به همین دلیل او در  اند ولی به مرزهای بیرونیِ حرکت محدود نمی جنبش

شود. درواقع، مرز  گزیند ولی اشغالگر یا بومیِ هیچ مکانی نمی ها سکنی می مکان

نا میان جهان خراسان و جهانِ خوزستان هرگز در قالب مکان برای اسماعیل مع

پرسند چرا نویسندگان  بینم که از اسماعیل می شود. در جای جای رمان می نمی

گویند  نالند و اسماعیل شاکی است که چنان می شما )یعنی جنوب( از مدرنیته می

، گویی نویسندگان جنوبی، نویسندگان آنها نیستند. ایران در «شما»ندگان نویس

و فرهن  و سایر مخاطبان اسماعیل مفهومی مکانی برای خراسانیان و اهالی ادب 
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خوزستان را به عنوان مکانی در یک فضای بزرگتر ]که ایران  آنهایابد لذا  نا میمع

میان این  آنها لطبعرک همان درک اشغالگرانه است و باکنند. این د باشد[ درک می

 د.ننه مکان و آن مکان فرق می

یابد،  دیت میفضا موجوبا این همه، این تصور که مکان، در درون 

برای بررسی این تصور توجه به مفهوم حلقه، گرداب و یا  .زاست مشکلتصوری 

از  آتش زنداناهمیت بسیار است و شکل گردابی و حلقوی روایت  حائزپیچ 

 شوند آویز می با هم گل ریگ یکشتیابد. هنگامی که دو  مهمی میهمین رو موقعیت 

قوی است و در نتیجه گاه تو و حلهای ایشان معموالً تو در  شکل حرکت بدن

شود.  تشخیص و تمایز فضای آن دو تن از مکان آن دو تن کم و بیش محال می

نیز تشخیص اینکه  زندانزنه یا همان میانه ایجاد آتش توسط دو سن  آتشدر 

توان  ماند. این تصور که می جرقه از کدام سن  جهیده است بیشتر به شوخی می

های آن را رویاروی هم قرار  در نظر گرفت و آنگاه مکان فضایی به نام ایران را

شود و خودش نیز  است که اسماعیل بارها در خراسان با آن مواجه می یا دهیاداد 

ای، ایران همانند یک قیف در نظر  زند. در چنین ایده گاه تعامالً بدان دامن می

تن  آن انه کوچک و شود که دهانه اصلی آن خراسان است و ده گرفته می

چه بسا خوزستان را  کیدهای وارونه نیز، طرفداران خوزستانخوزستان. در تأ

ای  طرفداران چنین ایدهدهانه بزرگ قیف بپندارند و باقی ایران را دهانه ت  قیف. 
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پایینی قیف و در  انتهایِهای ضعیف و کم کیفیت آن در  که زندگی در شکلبر آنند 

نچه بخواهیم از این زیستن عینی و مملوس شود و چنا دهانه تن  آن زیسته می

های بیرونی قیف یا دهانه قیف که در اینجا از باب  سمت لبهبه تعالی بجوییم بایدم 

های  مثال خراسان است حرکت کنیم. در جنوب ایران، در میان شنزارها، در بیابان

مرکزی فالت ایران، نوعی حفره قیفی کوچک شنی هست که گاه جانوران و 

کند  عنکبوتکی حفر میکوچک را  افتند. این حفره قیفی ک در آن میکوچ حشرات

این  شود یم. روانی شن باعث در آن بیفتند تا جانوران و حشرات کوچک

. و مدام لیز بخورند جانوران کوچک هرچه تقال کنند نتوانند به دهانه قیف برسند

 .شود کند و بندیِ قیف، شکار می این تقال، عنکبوت را خبر می

که ما در مقام  اند آموختهتر از همه کانت به ما  مهمبسیاری و  فالسفه

مان با جهان در  و مواجهه از مان شناخت چهیدرموجوداتی این جهانی و مادی، 

اسماعیل در تکاپوی رهیدن از زیست مادی و  مجرای زمان و مکان قرار دارد.

که  یی« آنجا»ی به یاب ستعینی خود در جنوب و زیست مادی و عینی رستم و د

خود رستم،  شده ضبطبه قلم اسماعیل و با صدای « راسپودی آنجا»رستم در 

 روزهن مکان یعنی از خوزستان استعال بجوید. زیست هر کند باید از ای روایتش می

او روی تشک کشتی، در کتابفروشی، در اتاق نشیمن، موقع خواب، هنگام 

ها محدود  ها ولی هرگز بدان ین مکانولگردی و غیره زیستی است معطوف به ا
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رود و به محله و  ماند. او در عین آنکه به خانه محدود است از خانه فراتر می نمی

شود. این استعال یافتن و مدام کلی و  کوچه و شهر و کشور و جهان وصل می

شود. در واقع  و رهیدن از قید مکان می« فضا»تر شدن موجب اتصال او به  کلی

گشاد آن باالتر آمد.  دهانهتن  قیف به سمت  دهانهل به فضا باید از برای اتصا

خواهد درک مکانی خود را از دست بدهد. برای  اسماعیل اما در عین حال نمی

 وهیشآید مانند  درک مکان و یا برخورداری از درک مکانی الزم می

ز نام کشور به ، از کلی به جزئی حرکت کنیم: اهای پستی نامه بر مان یسینو آدرس

 ، به نام محله، نام کوچه، پالک، زن  و...یاباننام شهر، به نام خ

این دو مسیر  مقام یک قیف، در در آتش زندان رمان آید کلیت به نظر می

در حال حرکت است. چه بسا فقط یک نویسنده بتواند در اتاقش بنشیند و از 

آن  دربارهببیند و  هست در خیالقیف  دهانهپایین قیف تمام آنچه را تا باال و در 

تمایل  فرسایی نیز بکند. اما توجه اسماعیل دهقان به جهان بیرون از قیف است.قلم

و تلقی معمول ما هنگام تماشای این قیف آن است که آن را یک شکل یا یک 

ای که  بینگاریم و به خطوط آغازین و مسیرهای اولیه مکان بر روی یک صفحه

شود  باعث میمکانی شکل شده توجهی نکنیم. این کلیت  گیری این موجب شکل

ما این شکل را در حکم امری تمام شده و به خاتمه رسیده بینگاریم. این نگاه، 

ادبی و شعری است. اما اسماعیل به طرق فضای نگاه متعارف یا سنتی به  همان
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ایی و فضمختلف سعی در رهیدن از این نگاه مکانی و در هم آمیختن آن با نگاه 

توپولوژی خاص واژگان، و توجه او به  فضایی است.رسیدن به نگاهی مکانی ـ 

تالش  جهینتمعنایی،  یدن به مرزهای بیتا رس های زبانی رویه از ساخت بی استفاده

او برای رهیدن از این نگاه مکانی و اشغالگرانه به ادبیات و جهان است. تالش 

 ون از شکل قیف و عینیت زیستن در سوراخِتفسیری دیگرگ ارائهگانی او برای واژ

هد که چنانچه قیف را به عوض شکلی منسجم د قیف نشان می دهانهقیف یا  قاعده

پارامترهای ایستا و ثابت که و واحد در قالب خطوط درک کنیم، به عوض 

منظوم آن است، به  حوزه، پرتکرار و متصلب ادبی در افتادهسنت جا شاخصه

 صفحهی خواهیم رسید که لی در عین حال نزدیک به همخطوط بسیار واگرا و

 اند. هندسی ادبیات را پوشانده

به دلیل همین تمایل حلقوی و متعارف ما برای گنجاندن مکان در فضا و 

تر و بازگشت از بزرگتر به کوچکتر است که مکان را در  رفتن از کوچکتر به بزرگ

امری گشوده و بزرگ قلمداد م و فضا را یفهم حکم یک محدوده و جای بسته می

شما ایرانیها و غیره ها،  ها، شما شمالی ها، شما خراسانی کنیم. گفتنِ شما جنوبی می

جایی گفت مکان  توان یمبه همین دلیل گویای همین گرایش متعارف ماست. 

است که با محیط پیرامونی خویش دارای مرزی باشد. باغِ بدون حصار برای ما 

گیرد و چنانچه بخواهد باغ باشد الجرم باید  ل را به خود مینام درختزار یا جنگ
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دور تا دور آن را دیوار بکشیم و اتاق باید با چهار دیوار از هال یا آشپزخانه جدا 

از مکانی به نیز شود تا بتوانیم با خیال راحت آن را اتاق بنامیم. مسیر حرکت ما 

ر طی مسی نحوهی امکانات یا ها و ردپاهایی است که گویا گر حاوی نشانهمکان دی

کنیم و آن  اند تکیه می گذشتگانی که از این مسیر رفته تجربهاست و ما نیز غالباً به 

اسماعیل اما عالوه بر دنبال کردن این ردها و  تجربهکنیم.  ها را دنبال می نشانه

الش ها )رفتن با قطار، شترسواری تا دو ایستگاه بعدتر و...( گویای رفتن یا ت نشانه

باشد یا به تعبیر بهتر،  برای رفتن به مکانی است که در قالب فضا گنجانده نشده

خیالین ماهی شدن او و  تجربهچیزی جز مکان نباشد. الجرم  خودکل فضا 

پیمودن راه خوزستان تا خراسان از طریق آب چیزی جز این تالش نیست. در 

میان دو مکان را  فاصلهنسبت متعارف میان مکان و فضا، راهی که از طریق آن 

شود هر  کند و موجب می کنیم مرز میان دو مکان را نیز به نوعی تعیین می طی می

ا در دل فضا درک کنیم. مثالً خوزستان و خراسان به عنوان الف و ب ر نقطهدو 

 .جدر دل فضای بزرگتر ایران به عنوان فضای  بو  الف

ی نه فقط درون مکان بلکه خواهد نشان دهد که زندگ اما اسماعیل می

ها  ، به خارج، به چارسوی مکان و فضا در حرکت است. مکانتْمْپیرامون، به سَ

هایی اشغال  محل و معموالً دهند هایی بافاصله را نشان می در قیاس با هم جایگاه

م سفر، معموالً از اند. سکونت در یک فضا با اشغال یک مکان فرق دارد. هنگا شده
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اغماض و به معنایی کلی( به محل سکونتی دیگر  دهید)به  یک محل سکونت

توان دید که زیست  به تاریخ می نگرانه واپسکم در دیدگاه  رویم. ولی دست می

زیستی پراکنده در فضا، بشری الزاماً زیستی محدود به مکان نبوده بلکه باید گفت 

ها که در طول  بوده است. در واقع، زیست آدمی نه در مکان ،نیآفر مکاناگرچه 

های تاریخی آن جاده  یافته است: نمونه شده و گسترش می ها و مسیرها وامی راه

نیز  آتش زندانشاهی، کوچ نشینی، جاده ابریشم و غیره است. از این منظر، رمان 

ن رمانی است مبنی بر سفر و حرکت. برای بررسی یا خواندن این اثر، باید به ای

هایی بر  از خود نشانه ،، به هنگام طی مسیریا کننده یسکن نکته توجه داشت که هر

توان در حکم مکان دید. هر چه گذرندگان و  ها را می نهد و این نشانه جای می

تر و  پشتپر یگاه گرههای بیشتری بر جای بنهند با  طی طریق کنندگان نشانه

یا کشور  تر مواجه خواهیم بود و این همانی است که به مرور روستا، شهر، و انبوه

 های بر جای مانده از گذرندگان و یا ساکنان موقت. نامیم: نشانه می

اسماعیل در تأمالت و جستجوهای خود برای یافتن پدر و سر آغازهای 

پدری، فهم خود را از حرکت و جستجو در مقام حرکتی خطی، با فهم ملوانی و 

به این ترتیب آمیزد و  دریایی از جستجو در مقام حرکتی غیر خطی در هم می

کند.  گاه بدل می شکل و انبوه از خطوط و گره ای بی بافت مکان ـ فضا را به توده

برای جستجوی انسانی دیگر، باید در جستجوی یافتنِ ردپاها و نقاطی برآمد که 
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دیگر خود  محصول حرکت انسان پیشین است )در اینجا رستم، و در مقامی

ایران زمین برای  صفحهاین حیث، تمامی از «( بیپور»اسماعیل در مقام پدرِ 

ای  یابد که بر صفحه را می تافته درهموار و  ل در حکم خطوطی شبکهاسماعی

شود و او تنها فرصت آن را دارد که به  مستدام و مستمر به هزاران سو کشیده می

اسماعیل از یک  بگیرد. قدر وسع و امکانات خویش، شماری از این خطوط را پی

بندرنشینی و سوابق زیست دریایی در منطقه جنوب، فهمی محیطی،  سو به دلیل

 نسبت خونی با پدرش، واسطهجهان و مکان دارد؛ او به  از« فضایی»پیرامونی و 

نظر  ایرانشهر نیز هست. از این صفحهپدر بر  نقطهمتوجه حرکت خطی و نقطه به 

ر چارچوب سیاالت و شاریدن و مایعات است د آموختهکل کشور برای او که 

این سو حرکتِ یابد.  معنا می «در امتداد»و حرکت  «سو این سو به آن از»حرکت 

، حرکتی در امتدادحرکت  است؛ پیرامونی و محیطیحرکتی دریایی،  به آن سو

ای و خطی قرار  خطی و نقطه به نقطه است. حرکت دریای در تقابل با حرکت نقطه

و  آهن راهکشد و  نقل را بردوش می حمل وای و خطی بار  گیرد. حرکت نقطه می

های دانش و دانستن در آن نیز از راه  خواهد و انتقال دانش و شیوه اتوبوس می

ریایی اما چیز دیگری است. حرکت داجدادی است.  افتهیانتقال  سنت و فرهن ِ

جایی را  کنند اما مکان یا دریا ملوانان در همه جا و بر همه جا سکونت می پهنهبر 

، حمل و نقل به معنای یک ای سیال است دریایی که پهنه پهنهکنند. بر  نمی اشغال
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جایی خطی و نقطه به نقطه، فاقد معناست. به همین دالیل هم هست  سیستم جابه

رغم سکونت در یک مکان، همواره در رفت و آمد به چارسو و  که اسماعیل علی

کاغذ است. اما او که  های سفیدِ آب صفحهآن مکان ولو در ذهن یا بر پیرامون 

آمیختن فهم فضایی با فهم مکانی است، سرانجام راهی آبی را نیز تعریف  ددرصد

رفتن از خوزستان راه آبیِ شود.  میطی و خطی  به نقطه کند که به صورت نقطه می

 .: راهی که علی الظاهر وجود خارجی نداردبه خراسان

و هر دم نوشونده  دهیتن درهمی سیر حرکت و رشد و بلوغ او نیز مسیرم

توان تشخیص داد  آب نمی پهنه؛ همچنانکه بر است« فضایی»و مسیری  است

اسماعیل نیز در نهایت  ایم یا خیر ا از این نقطه گذشتهچندی پیش از اینجا ی

 .تواند تشخیص دهد ساعتی بیش از اینجای رمانش گذشته است یا خیر نمی

ر حکم تالشی برای بر گذاری نیز د نقطههای نوشتاری او برای یادآوری و  تالش

تا اینجا  نویسد: الزم را ندارند. مثالً می ند و عمالً کارکردآب پهنهپا بر جا نهادن رد

دهد و  می ارائههایی  خالصهخواندیم که... و یا از مسیر داستان در داستان رمان 

 غیره.

باید در  های خیال و خاطره به ناچار آب پهنهبا این حال، این سفر بر 

چه به لحاظ ادراک و چه به لحاظ مادی بر زمینِ سفتِ ا ر جای جای خود پا
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مواجهه و درگیری با ایران زمین بنهد. اسماعیل گرچه باید گاه و بیگاه درن  کند 

 پیش از ها حکم نفس گرفتن غریق را دارند و بر ذهن خود افسار بزند، این درن 

یل هر درنگی، هر شرحی، هر توضیحی، هر به همین دل .فرو رفتن دوباره در آب

شود؛ و او هر چقدر هم که بتواند نفسش  نفس گرفتنی فقط منجر به تنشِ بیشتر می

را در سینه حبس کند برای نفس گرفتن دوباره ناچار است به سطح آب بیاید. 

کند و بازگشتن به سطح که  رفتن به درون آب که برای او نقشِ فضا را بازی می

ودیِ شود و آن هم را پس کند فقط یکبار منقطع می نقش مکان را بازی میبرای او 

 شود. بدل میماهی  زیر آب است که اسماعیل به

در جهان بیرون از آب که جهانی خطی است، حمل و نقل از اساس 

برای درک فضایی  . رفتن از مکانی به مکانی دیگرمعطوف به مقصد است: خراسان

ظ تاریخی در خود جای داده است. اسماعیل برای تن که هر دو مکان را به لحا

کند که با اسباب و  میل خطی که با آدمی و تنِ او همان زدن از این حمل و نق

در هنگام مسافرت، خود مسافر نیست  .زند تن می اثاثیه و کاال و بار، از خودِ سفر

. اسماعیل رود یمکه پیش  رود بلکه وسیله نقلیه است خورد و جلو می که تکان می

شود. او به  یدر درون تنِ خویش بدل م ، به مسافریبرای تن زدن از این وضع

نشیند  ای نقلیه، بنشیند و سفر کند، در خودش می در وسیله که در چیزی، عوض آن

ریخته شدن یا پرتاب شدن  صحنهد و در نهایت در کن و سفری آبی را آغاز می
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، شاهد آنیم که چند ماهی در خراسان ادصفحات داستان به درون چاهی در باغِ قب

شود. اسماعیل  افتند و سفر آبی اسماعیل تکمیل می از آب قنات به درون پارچ می

در سفر آبی خویش، به عوض تکیه بر نیروی پیشران موتور قطار یا ماشین، به 

چیستی و چرایی و امکانات تن را  مسألهکند و  ن بدنِ خود تکیه مینیروی پیشرا

شود  نیز دانسته می« ماهی»کشد؛ همچنانکه از لفظِ  ان حامل آدمی پیش میبه عنو

و فرگشتی او نیز مدنظر قرار پرسش از ماهیت و چیستی آدمی در زیست تاریخی 

 دارد.

از سوی دیگر، اسماعیل در مقام مسافری که فقط بر تن خود سوار یا 

اهد بود. در عمل استوار است جز با رسیدن به مقصد قادر به شروعِ حرکت نخو

شود که  و تالش اسماعیل برای بازگشت، فقط هنگامی آغاز می نهایینیز حرکت 

مسافر نیست، او  ،اسماعیل دهقانافتند.  قنات به درون پارچ آب می های ماهی

حرکت خودش است. میزان،  خود ست. به تعبیر بهتر اوا رهنورد است، رهرو

او به رغم مسافران دوروبرش، در مقدار، کم و کیف حرکتش در خودِ اوست. 

کنند. فرض کنیم که به عوض  ها را اشغال می ها مکان کند اما آن ها توقف می مکان

چه بسا بتوان با  ای از نقاط ترسیم کنیم. ، مجموعهیک خط ممتد پرپیچ و خم

وصل کردن این نقاط به هم، خطی فرضی را نیز ترسیم کرد و برای این نقاط 

شد. رهرو دارای چنین سیری است.  قائلر یا حرکتی فرضی هم پراکنده نوعی سی
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اهمیت است. نخست آنکه از خط اتصال  حائزدو نکته در مورد این سیرو سیاحت 

خبری نیست. در واقع، هر چه جنبش و حرکت است در خود نقطه نهفته و مجموع 

نقطه که است. دوم اینکه، به هنگام ترسیم این مجموعه از نقاط پس از ترسیم هر 

 صفحهدست بر  دوبارهآغاز کل مجموعه باشد، و تا پیش از نهادن  نقطهاند تو می

تواند هر میزان و هر نوع حرکتی که  کاغذ برای ترسیم نقطه بعد، دست ما می

( در تلقی 1نورد بودن اسماعیل از این حیث، ذووجه است: بخواهیم انجام دهد. ره

دارد و  و هر تاری از زمان پودی از فضا شوند او، فضا و زمان در هم تنیده می

بر صفحه،  دست دوبارهتن دست از صفحه یا نهادن خاسبالعکس. لذا، در آنات بر

تواند سر زده باشد. در  زند یا می فراوانی از او سر می بالقوهحرکات ممکن یا 

فرضی، باز هم حرکت او را چنین حالتی، حتی با وجود امکان ترسیم یک خط 

در مقام ردپای سیر دانست. این نقاط را حتی  ها نقطهحرکتی خطی میان  توان ینم

مشخص  نقطهرا که تمام حرکات او در هر توان در نظر گرفت چ حرکت او نیز نمی

یش یا باال یا پایین. در فواصل میان این یا پشود: فارغ از نقاط پس  مجتمع می

 رد: فأین تذهبون.مالً کاربردی نداحرکت است و ع نقاط، قلم اسماعیل بی

آموزی اسماعیل نیز تحت تأثیر در هم  ورزی، و دانش پذیری، دانش نوع دانش

وار و در هم آمیختگیِ مکان و فضا نزد اوست. ما همگی نسبت به  تنیدگیِ شبکه

یا موضوعاتی دانش داریم. برخورداری از این دانش اما غالباً به ما  مسائل
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ها در تقابل با ما  رسد حیوان . به نظر میایم فتهید چگونه بدان دانش دست یاگو نمی

ها به نحوی است گویی در نآ. زیست ها از یک خصیصه عجیب برخوردارند انسان

د ندان هر لحظه و به گاه مواجهه با یک مسأله یا مشکل به طور غریزی دقیقاً می

با نوعی ها در مقابل گویا  د. ما انساننکن باید چه کار کند و همان کار را هم می

دل  شکاف میان دانش به یک کار و انجام آن کار دست به گریبانیم. اسماعیل در

نویسد: شکاف دانستن سنت و اینکه حال با این سنت و در  همین شکاف می

مواجهه با این سنت چه باید کرد. در هم تنیدگی دو شِق این شکاف چیزی است 

اف در بطن جامعه، خانواده یا این شک .از سنخ همان در هم تنیدگی مکان با فضا

هم « فرهن »شود و بر مبنای همین  پر می مدرسه غالباً با چیزی به اسم فرهن 

اینکه چه رفتاری باید از ما سر بزند  دربارهایج مشخص هست که ما به نت

واکنش خود را به  نحوهآموزند تا  رسیم. برخالف حیوانات که چیزهایی می می

اکتساب فرهن  نزد ما  نحوهونی خویش سازگار کنند، یرامپ مسائلها و  تحریک

همچون امری است تحمیلی و آموزشی به معنای دستورالعملی بودن آن یا چیزی 

دهد میان  واقع، فرهن  همان چیزی است که اجازه می در .المسائل توضیح رساله

ری ها را همچون نقاطی به هم مرتبط با تقدم ـ تأخآننقاط پراکنده خطی بکشیم و 

یا سنت یا خاص در مقام فرهن ، ادبیات، تاریخ و امثال آن بفهمیم. این فرهن  

ها بر  حکم نصب یک سری برنامهگری که برای آن انتخاب کنیم، در هر اسم دی



 پور پروانهمجید 

42 

 

ها، از نُرم یا ی که در صورت عدم برخورداری از آنهای ذهن و زبان ماست؛ برنامه

مند و سازنده را از  تباط مفید، جهتشویم و امکان ار به اصطالح هنجار خارج می

آن با نام برنامه یاد  ازآورد و ما  آنچه این ارتباط را فراهم می .دهیم دست می

ها  این نشانه .ها و غیره کردیم متکی است بر واژگان، استدالل، تخیل نمادین، نشانه

را و همانی شوند و از ا های آغازین رشد فرد به او منتقل می و واژگان در سال

در مورد نقل و  .دهند محتوای فرهن  را شکل می ها نیاسازند که هست.  می

گوییم و  های زیستی یا قومی یا نژادی معموالً از ژنتیک سخن می انتقال خصیصه

اما در هر دو حالت گویی ما از یک خط  .، از فرهن مسائلدر مورد انتقالِ سایر 

ن است که اطالعات وارثتی یا مان آ گیریم و فرض مفروض برای انتقال کمک می

شوند. در مورد انتقال  فرهنگی، در امتداد یا طول یک خط فرضی منتقل می

ها هستند. اما در هر دو حالت فرض بر آن  فرهن ، نمادها و واژگان در حکم ژن

ا است که هنگام رسیدن کدهای ژنتیک یا رسیدن واژگان و نمادها به یک بدن ی

کند قادر به خواندن یا  ها را دریافت میکه اینیک شخص، آن بدن یا شخصی 

 فنوتیپو  ژنوتیپشناسی، به عنوان مثال، میان  رمزگشایی از کدهاست. در زیست

پنهان ارگانیسمی که قرار است  در واقع مختصات نهفته یا ژنوتیپگذارند.  تمایز می

تفاده از دستور العملی است که بر اساس آن و با اس ژنوتیپساخته یا تولید شود. 

از  ژنوتیپشود. اطالعات موجود در  مصالح موجود، یک ارگانیسم ساخته می
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به این  تاهای بعد انتقال یافته  القاعده خطی، به نسل داد و طی یک مسیر علیاج

 ژنوتیپها،  موجود یا ارگانیسم فعلی رسیده است. با تکیه بر مصالح و دستورالعمل

صات اجداد، در ارگانیسم جدید موجب کپی شدن و تکرار خصایص و مخت

گونه که  رگانیسم است آنشکل غایی، ظهور یافته، عینی و نهایی ا فنوتیپ شود. می

ها و اطالعات  عمال و ترتیب اثر دادن تمام دستورالعملدر نهایت و پس از اِ

به نوبه خویش  فنوتیپاین  خودِآید.  ثی و رمزگشایی شده به دست میمورو

ویژه است. با  یطی خاص، رشد و بلوغی معین و پرورشمحصول زیستن در محی

توان گفت که اسماعیل  گیری استعاری از آن، می استفاده از همین مقیاس و بهره

فرهنگی خود را )یعنی شکل کنونی و فعلی خود را(  فنوتیپدهقان درصدد است 

ه فرهنگی خویش )یعنی میراث فرهنگی ـ ادبی ـ اجتماعی بر جای ماند ژنوتیپبا 

فرهنگی برای او  فنوتیپو  ژنوتیپاز پیشینیان( در هم بیامیزد. از این حیث، 

ای  خلیفهاموری مجزا نیستند و تالش او برای رساندن ماهی خوزستان به خدمت 

های قنات،  شتر یا سفر به شمال شرق کشور از راه آب معدهدر خراسان از راه 

و اجداد  نوعان هماز همقطاران و ی فرهنگی است که او ها گویای توجه او به پیام

فرهنگی از راه آموزش و پرورش انتقال  ژنوتیپکند.  اش دریافت می تاریخی

فرهنگی،  فنوتیپیابد: مدرسه، زبان مادری، آموزش، اشعار، امثال و حکم. اما  می

محصول یک فرایند گزینشگرانه است. به همین دلیل است که اسماعیل از تاریخ 
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 جنبهد. تاریخ جمعی در عمل همان گوی شخصی سخن میجمعی با ویرایش 

است ولی ویرایش  و آموزشی یا بهتر است بگوییم دستورالعملی فرهن  ژنوتیپی

در واقع، رفتار و زبان و نمادهای عیان و شخصی گزینشی یا  جنبهشخصی همان 

فرهنگی  فنوتیپفرد در رفتار و گفتار و عملکرد است.  شدهو تعامداً گزینش 

به  شده قیتزربر یا  شده یکپ یها ییبازنمادهد که تصاویر و  هقان هنگامی رخ مید

شوند و  ذهن و زبان اسماعیل، در محیط و شرایطی نوین به کار گرفته می

یا  های اجدادی نبوده است رمزگان زمرهیابند که گویی در  ای می دستاوردهای تازه

این محیط و شرایط نوین باعث  .اگر بوده تا کنون رمزگشایی نشده بوده است

میان برود. به تعبیر فرهنگی از  فنوتیپفرهنگی با  ژنوتیپشود امکان مقایسه  می

های  توان به رمزگشایی صرفِ رمزگان فرهنگی دیگر نمی فنوتیپهم بهتر، برای ف

 )مثالً نثر یا سایر امور دربارهاسماعیل های  پردازی اکتفا کرد. نظریه ژنوتیپی

های  دور زدن سانسور با اتکاء به گویش ها، ها و برش خواندن بخشراپسودی 

 چندین صورت معنادار هیاراو به اشعار کهن و دست بردن در آنها و محلی، توجه ا

تاریخی و  های ژنوتیپهمگی گویای انتقال  معنا از یک واژه در یک شعر( و بی

 فردی است. فنوتیپِ حوزهفرهنگی و نمادین به 

ثتی فرهنگیِ اسماعیل دهقان در محیطی ارهای و یا آموخته نوتیپژهنگامی که 

خورند، محیطی که الزاماً فقط به خراسان محدود  جدید به محک آزمون می
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زند. در واقع باید گفت فقط  ماند، او به ناچار دست به عمل می شود و نمی نمی

کند و رمزشان را هم بر او آشکار  ها ژنوتیپتواند کارکرد  محیط جدید است که می

دهقان از نگاه  ها را به او بدهد. اسماعیلشاید هم امکان ایجاد تغییر در آنرا بگ

رنویس و دار، نویسنده، نث شهرستانی، لهجه گیر، رستم، کشتیدیگران، عربو، پسر 

 ژنوتیپهمه گویای آن است که دیگران او را در مقام یک  ها نیاغیره است. 

د. یعنی دیگران معتقدند قوام و ساخت کنن ایی میشخوانند و رمزگ نگرند، می می

است، مادرش آید، بندری  به دلیل آنکه از جنوب می ،فرهنگی اسماعیل دهقان

شکل گرفته و لذا  ثابت و دستورالعملیژنوتیپ ها، برمبنای عرب است و امثال این

خواهد  گوید یا چه می از پیش مشخص است و فارغ از اینکه اسماعیل چه می

ایصی محدود، معین، منحصر به مکان و بوم و د ذهن و زبان او دارای خصویبگ

موروتی نژاد، زادبوم و اجداد اوست. طرز تلقی رایج از دانش دارای خواص 

خواهد در  کند. لیک اسماعیل می فرهنگی و زیستی نیز چنین نگاهی را اقتضاء می

استان سفر پدر به جهان این نگاه نقب بزند. این نقب زدن، ولو به قیمت نشاندنِ د

ها و دادن لحن هذیانی و هیجانی به  خواب آشفتهآخرت در دهان او یا روایت 

 کند. کلمات و گفتارها، همواره در گوشه و کنار رمان خودنمایی می

به دانش و فرهن ، که نگرش رایج متولیان و  ژنوتیپیبر نگرش  بنا

کنیم  آموزیم و اکتساب می یزعمای اصحاب ادبیات کالسیک نیز هست، آنچه ما م
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مان منتقل  و موضوعات پیرامونی مسائلما به درون بافت مواجهات ما با  همراهِ

آشکار آن لهجه است. لهجه، گویای  نمونهماند که هست؛  و همانی می شود می

اسماعیل  لهجهو حضور غالب امور موروثی و تغییرناپذیر است. فرهنگی  ژنوتیپ

کرد اما برای و واژگان وارو شده از حیث معنا و کار بومی پراکندهو جمالت 

که را  دورو  دیرو  مروا واژه شوند تا حدی که مثالً می فنوتیپ هیارااسماعیل ابزار 

از  اش یشخصبرای ایجاد و حفظ روایت  در جنوب معنایی جز معنای رایج دارند

یی است که وعه چیزهامگیرد و این یکی از مج موروثی به کار میجمعیِ تاریخ 

را واداشت به شد و او ی خراسانی کمنتقدریز و درشت  یها یفهم کجموجب 

و عرض خود ببرد تا  و چندین صفحه سیاه کند بدو بیراه بگویدابراهیم دمشناس 

تالشی عبث است و در نهایت  رمان ابراهیم دمشناسکه نشان دهد به خیال خود 

او نیز که بر او نیست چرا  حرجی. نفهمیده است فقط ثابت کند که هیچ چیز از آن

برای  فنوتیپخواند و مواجه شدن با یک  فرهنگی می ژنوتیپاین اثر را از منظر 

های رنگارن  ادبی  او به حدی دشوار است که کار را در نوشتار خود به فحش

 کشاند. می

کند همه آن  دان میباری بخش اعظم آنچه ابراهیم دمشناس در آتش زن

که بستری جمعی و اجدادی و مورثی و دستورالعملی  ژنوتیپیی تراست که بر بس

فرهنگی هموار کند  فنوتیپاست راه بروز و ظهور اسماعیل دهقان را در مقام یک 
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های دیگری نیز  در حوزه توان صدالبته را می فنوتیپو  ژنوتیپو این نسبت میان 

 ....پردازی و اند: داستان گویی، شخصیت گرفت که از آن جمله پی

آتش که در رمان  یاین وجیزه تالشی خرد بود برای نشان دادن امکانات

. در را آسان کنمتا بلکه بخشی از دشواری خواندن این اثر  اند رفتهبه کار  زندان

جداگانه که در فرصتی دیگر چاپ خواهم کرد به کاربست وصف در این  یا نوشته

حیوانیت »و همچنین به مفهوم  ام بردهحاضر فقط از آن نام  نوشتهکه در رمان 

که اگر جهان باقی بود و من نیز، آن را به پیش چشم  ام پرداخته« اسماعیل دهقان

 شما خواهم نشاند.

 

 

                                                           
i
 ام. ( که در نوشتن این یادداشت بدان چشم داشتهVilém Flusserای از ویلم فلوسر ) عنوان نوشته 


