
 

 بهروز شیدا
 

 که گاه تنها مرهم درد، آرزوی درمان است

گفتار و ی احمدعلی خداداده؛ پیشچرخشی گِرد رمان روز سیاه کارگر، نوشته

 ها: ناصر مهاجر، اسد سیفپانوشت

 

ی احمدعلی خداداده، نوشتهروز سیاه کارگر، جستاری که پیش رو دارید گرِد رمان 

گفتار و که به ویراستاری و با پیش« نخستین رُمان ادبیات کارگری ایران»چرخد؛ می

 ه است.های ناصر مهاجر و اسد سیف منتشر شدپانوشت

روز خوانیم. گرد را میروزسیاه کارگر های خطها و میاناز خط کمیدر این جستار    

 چرخیم. میسیاه کارگر 

 .را بخوانیمروز سیاه کارگر ای از خالصه   

 

1 

در دوجلد نوشته شده است؛ جلد اول در چهارده فصل؛ جلد دوم در  سیاه کارگرروز 

 شش فصل. 

، زیر این م جلد اول عنوانی ندارند. دوازده فصل دیگر جلد اولهای اول و چهارفصل   

، فصل سوم: داد با عائله خود به مُلکِ کلیاییفرار اهللفصل دوم: اند: عناوین نوشته شده

سفر بختیار به شهر کرمانشاهان و بعضی دیگر از ، فصل پنجم: دادناخوش شدن اهلل

، اش به کتیراچینیداد و عائلهن اهللداستان رفت، فصل ششم: هاسرگذشت بیماری آن

آمدن فصل هشتم: ، داد و بختیار پسرش برای زیارتداستان مسافرت اهللفصل هفتم: 

داستان حرکت اردوی ساالرالدوله برای ، فصل نهم: داد به خانۀ خودکربالیی اهلل
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ها و بعض بضاعتی بختیار و رفتن به فعلگی انگلیسداستان بی، فصل دهم: تهران

داستان بختیار و ، فصل دوازدهم: میرزاسرگذشت شاهزاده مظلوم، فصل یازدهم: وقایع

، فصل داستان زراعت توتون بختیارفصل سیزدهم:  ،مجدداً به سر رعیتی رفتن

 . آمدن بختیار به سوی خانۀ خود و خیاالت اوچهاردهم: 

، تانبدبختکوچ فصل اول: اند: شش فصل جلد دوم زیر این عناوین نوشته شده   

بختیار و ، فصل چهارم: بختیار و سیاحفصل سوم: بختیار دزد رأی،  فصل دوم:

 .خونِ دلفصل ششم: آسپرد، ، فصل پنجم: کرمانشاه

از زاویه دید اول شخص ناظر، بختیار، جلد دوم از زاویه دید سوم  روز سیاه کارگرجلد اول    

ی گیاما ماجرای زنده سیاه کارگر روز یهمه .شودشخص دانای کل نامحدود روایت می

 بختیار است. 

ای در کردستان به دنیا آمده است. پدر قمری در قریه 1255بختیار در ماه قربان سال    

 شیرین.  اشداد نام دارد؛ مادرش جهان؛ خواهر کوچکبختیار اهلل

ای به قریه. از قریهکندراه پدر کار میگی همپدر بختیار رعیت است. بختیار از شش ساله   

راه پدر به زیارت کربال کند. همگی میرود. فعلهکند. به شهر میکند. رعیتی میای کوچ می

 می رود. 

زاده شود. شاهگذرند. پدر بختیار توسط اربابی، حاج کلیایی، کشته میها میسال   

بعد شیرین را طالق کند. چندی ساالرالدوله خواهر بختیار، شیرین، را به اجبار عقد می

کند. در شود. بختیار با زنی به نام زهرا ازدواج میدهد. شیرین خواهر سید همدانی میمی

 کند. فروشی باز میی پارچهشود. مغازههمدان ساکن می

ی مشروطیت؛ جنگ جهانی :بسیار است یگذرند. بختیار شاهد حوادث تاریخیها میسال   

 السلطنه.ی قوامالوزراییی سیدضیاء؛ رئیس؛ برکناریضاخانو ر کودتای سیدضیاء ؛اول

 ی احمدعلی خداداده را بخوانیم.گیزندهاز  روایت ناصر مهاجر و اسد سیف   
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ی شیرخان خورشیدی در آبادی 1323یا  1321احمدعلی خداداده دینوری به سال 

چشم به  هان،ی شهرستان کرمانشای بخش صحنههای چهارگانهدهستاندینور از 

 . گشایدمیدنیا 

ی گذاریزمان با تاجوبیش همدوران مجلس ششم، کمبه  روز سیاه کارگرجلد اول   

 .1251در مردادماه  شود؛ جلد دوممنتشر می 1255 ماهاردیبهشت 5رضاشاه، در 

گی بستهبه دوران جوانی به جنبش مشروطیت دلاحمدعلی خداداده دینوری     

 1232ی ایالتی کرمانشاه حزب توده در پایان سال ی کمیتهگذاریندر بنیا دارد.

مالکین گان شورای دهقانان و خردهدهندهخورشیدی نقش  دارد. یکی از شکل

است که در  بیستونی کاران روزنامهی این شورا است. یکی از همکرمانشاه و نماینده

 15تا ترور نافرجام شاه در  1235آبان  2آید و از می« دوباره به دنیا» 1233سال 

کشان غرب کشور ی کارگران و زحمتی ایالتی، ارگان شورای متحده1231بهمن 

 است.

خوانشی »کند با احمدعلی خداداده دینوری به کمونیسم اعتقاد دارد، اما تالش می   

 کمونیسم را با اسالم بیامیزد.« ساالرانه از اسالمخواهانه و مردمبرابری

  12.گذردمیی قلبی دربر اثر سکته 1225لی خداداده دینوری در سال احمدع  

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرگفتار ناصر مهاجر و اسد سیف بر هایی از پیشنکته  

 

 

 

                                                 
(، روز سیاه کارگر )رُمان(: نخستین رُمان ادبیات کارگری ایران، 1215خدادداده، احمدعلی. ) 

 12 11 - 21ی آمریکا، فرانسه، صص ها: ناصر مهاجر، اسد سیف، ایاالت متحدهگفتار و پانوشتپیش
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از  رمانِ ادبیات کارگری ایراناسد سیف و ناصر مهاجر زیر عنوان نخستین 

   گویند.ها میسخن روز سیاه کارگرهای گیویژه

جلد اول روز سیاه کارگر، یعنی  راوی»روایت وقایع تاریخی است: روز سیاه کارگر    

بختیار، به وضع نابسامان روستا، مناسباتِ اجتماعی، ستم مالکان، غارتگری حاکمان و 

 15«ها ]...[ نگاهی تازه و موشکافانه دارد.چپاول عوامل دولت از مال مردم، ناامنی راه

نویسنده بودوباش مردم و »داری است: روایت دوران رشد سرمایه روز سیاه کارگر    

داری اندک اندک رو به بیند که مناسباتِ سرمایههستی جامعه را در دورانی باز می

گردند، وسازهای نو برپا میشوند، ساختتر میپُرجمعیت گذارد. شهرهارشد می

مؤسسات تمدنی جدید  سازد،های شوسه آمد و شد با اتومبیل را آسان میجاده

گیرند، های سیاسی شکل میکند، جمعیتگیرند، پوشش مردان تغییر میپامی

 15«گردد ]...[شود، دادگستری و دیوانخانه برقرار میروزنامه منتشر می

]...[ »کند: احمدعلی خداداده مناسبات ایران باستان و فرنگ را ستایش می   

اه از فرنگ و فرنگی و گاه از تاریخ ایران باستان نویسنده با انتقاد از وضع موجود، گ

   12«آورد تا شاید سرمشقی به دست دهد.نمونه می

این اثر در »است: « من»که ، «دانای کل»نه روز سیاه کارگر ی جلد اولِ راوی   

شمار نخستین آثار ادبیات داستانی ماست که راوی آن نه دانای کل، بلکه من است. 

کند، ختیار در سراسر جلد اول رمان نقش شاهد را دارد، روایت میمن راوی، یعنی ب

                                                 
 15 25 - 22جا، صص همان 

 15 22جا، ص همان 

 12 جاهمان 
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ماند و کوشد خود درگیر مسائل نگردد. ناظر میگوید و میهایش را باز میدیده

 11«راند.های خویش را نیز بر زبان میها و داوریوسیله برداشتبدین

گر با سه تیپ زن در روز سیاه کار»سه تیپ زن حضور دارند:  روز سیاه کارگردر    

رو هستیم. نخستین تیپ مادر و خواهر بختیار که ایلیاتی هستند، وابستگی به روبه

 زمین ندارند، به همراه مردان در کسبِ معاش روانند ]...[

ا زمین. هرجی بختیار و مادر او، دهقانانی هستند بیدومین تیپ از زنان همچون زن آینده

ند ]...[ زنکاری بیابند، آستین باال می  

دارند. شوهر در بیرون بینیم. این زنان خانهتیپ سوم از زنان را در شهر کرمانشاه می

از خانه به کار سرگرم است ]...[ موقعیت مالی شوهر که خوب باشد، در فکر مُد و 

های جوراجور هستند ]...[ شماری از آنان شغلی پنهان دارند، دالل خرید لباس

منصبانِ تازه به دوران رسیده، دختران جوان شکار باند و برای صاحازدواج

 18«کنند.می

ته است: ی شرقی و رمان قرن نوزدهم اروپا تأثیر پذیرفگوییاز سنت قصه روز سیاه کارگر   

بی های جنگویی شرقی نیز بهره برده، چنانچه داستان]...[ احمد خداداده ]...[ از سنت قصه»

کرده است ]...[ را در میان داستان اصلی روایت  

های قرن نوزدهم اروپا را بر خود دارد. بسیاری از روز سیاه کارگر نشان رمان   

روند فراتر می های داستانها و شخصیتهای آن دوران از پردازش تجریدی آدمرمان

 11«و به پیوند میان شخصیت و مکان توجه دارند.

                                                 
 11 55جا، ص همان 

 18 53 - 52جا، صص همان 

 11 52ا، ص جهمان 
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های اصلی جنبش یکی از خواست»دارد: هم حضور « کافکایی»دنیایی  روز سیاه کارگردر    

های خود را مطرح کنند و مشروطه تأسیس عدالتخانه بود؛ جایی که مردم بتوانند شکوائیه

 داد بستانند ]...[ 

داد است و صفحات زیادی از آن به عدلیه، عدالتخانه و سراسر روز سیاه کارگر گزارش بی   

دارد و او را به دادگاه بختیار را به دادخواهی وامی دادگاه اختصاص یافته است. خداداده چند بار

بیند، آید. آنچه میشود و به زندان گرفتار میبار هم محاکمه میفرستد. بختیار یکمی

 35«بیند.ی فرانتس کافکا میهایی دارد با آنچه ژوزف کا در محاکمههمانندی

انسانگرایی در رمان،  پیدایی رئالیسم و»رمانی رئالیستی است:  روز سیاه کارگر  

توان منطبق با روح یک دوران ای محدود به یک کشور نبود و نیست. آن را میپدیده

 تاریخی دانست. 

اند. بسیاری از گی نوشتهنویسندگان بزرگ همواره بر خالف جریان اصلی و روزمره   

ضع موجود شان مقاومت در برابر وهایآنان به پیروی از اصول انساندوستی در داستان

اند تا دنیای بهتری به ها را به آرمان پیوند دادهاند. آنان آزمودهرا به تصویر کشیده

 31«نمایش بگذارند.

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرباز هم  گفتار ناصر مهاجر و اسد سیفدر کنار پیش   

  .بخوانیم را روز سیاه کارگر دراتصال کوتاه    

 

5 

به معنای اعالم حضور واقعیت در متن ادبی است؛ حضور  اتصال کوتاه در ادبیات،

واقعیت عریان؛ واقعیتی که در متن ادبی حل نشده است. اتصال کوتاه اخالل در روند 

ترین اگر تمایز بین استعاره و مجاز را به عام»؛ ترفندی پسامدرنیستی: تخیل است

                                                 
 35 55جا، ص همان 

 31  58جا، ص همان 
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و غیر ادبیات ماهیتی  ادبیات ماهیتی استعاری خودِ  گاهمفهوم آن به کار بریم، آن

ای وجود دارد. مجازی دارد ]...[ به عبارت دیگر، بین هنر و واقعیت زندگی فاصله

های پسامدرنیستی، تالش به منظور ایجاد اتصال کوتاه در این خصوصیت نوشته

 العاده متباینوجوه فوق تلفیقِ  :اند ازهای انجام این کار عبارتفاصله است ]...[ شیوه

اثری واحد؛ مطرح کردن و موضوع نویسندگی در متن؛ و برمال کردن  در ]...[

 33«.هاهای ادبی هنگام استفاده از آنعرف

خوانیم؛ حضور احمدعلی حضور نویسنده در متن را می روز سیاه کارگردر     

به  «اشعاری» روز سیاه کارگری جلد اول های پایانیهحخداداده را که  در صف

اشعاری است از طبع ناقابل این فانی »تواضع تمام:  هکند؛ بمی گان تقدیمخواننده

ما کشاورز و دهگان ایران » این است: «اشعار»آن ای از  تکه 32.«احمد خداداده مدی

رُخ و خورشید رخشان/ در فصول و ایام ولیالی / بارکش، رنجبر همچو حیوان / سوخته

ر دزدان / داس بر مشت و بر دوش / رنج بسیار و فاقد ز راحت / دخل بسیار و از به

کوزه / خار در پا و خون در گریبان / ]...[ / فاقد از حق و قانون و انصاف / جمله 

بختان های این تیرهمأیوس از برگ و سامان / انتقامی بکش سخت و پُرزور / وز سبب

 / برد حق پاکان و نیکان / آه بیچارگان صبحگاهان / حرق کن، عرق کن دفع فرما /

فریبان / احمد ای اهل مأوا تو بگذر / درد رعیت گذشته ز غوی ایران و مردم

 35«درمان.

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرتداخل ژانرها در    

 

                                                 
های رمان: از رئالیسم  تا پسا مدرنیسم، ترجمۀ (، نظریه1282الج، دیوید، وات، ایان، دیچز، دیوید. ) 

 33 182 - 181حسین پاینده، تهران، صص 

 32 353(، ص 1215خداداده ) 

 35 353 - 352جا، صص همان 
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تنها حضور نویسنده در متن رمان را به  روز سیاه کارگردر  احمدعلی خداداده اشعار

 دیگررا با ترفندی  سیاه کارگرروز کشد؛ که بر مبنای تداخل ژانرها نیز انگار رخ نمی

روز سیاه ها پس از تولد سال که ؛کندی تخیل را پیچیده میبازیاشعار او  .آرایدمی

ی تداخل ژانرها نیز هست: ی پسامدرنیستی صحنهاند که ادبیات داستانیگفته کارگر

ها، ی تصادفاست؛ صحنه ی بازیی پسامدرنیستی انگار صحنهادبیات داستانی»

ژانرها؛  -ها ها، تداخل رسانهها، بینامتنیتها، پراکندگیها، هرج و مرجسکوت

  35«تکه. -ی متن تکه صحنه

سیاه کارگر  روزتداخل ژانرها در  ینمونهاحمدعلی خداداده اما تنها  «اشعار»ثبت    

ی ی نویسندهی سیاسیانگار بیانیه خاتمه نیست؛ که در پایان جلد اول زیر عنوانِ

گذرد و و مدت هیجده سنه است از عمر مشروطۀ ایران می» خوانیم: می نیز مان رار

نماید. اوالً قانونی با اجرای آن برای انتخابات برقرار مجلس مقننه پنج دوره طی می

نشده که عامۀ ملت باستان را در آن ذیحق نماید که تا آزادانه بتوانند به اولین وظیفۀ 

اب عناصر صحیحۀ سالمه باشد، مجاز باشند و رفع بدبختی ملی و وطنی خود که انتخ

ها در آتیه بشود. چرا که بر قارئین محترم پوشیده نیست به واسطۀ اتحاد و آن

دسیسه و فزونی ملک و رعیت و پول، یک جمع واحدند که وکیل بالعزل و الیزال 

 32«الوکالها هم از خود دارند.های آرا و وکیلالخصوص داللهستند. علی

ی ژانرها انگار گیاعالم حضور نویسنده در متن رمان و آمیختهروز سیاه کارگر در    

های . درست اما برخالف چیزی که رمانشکنندمی را ی جهان تخیل و واقعیتفاصله

                                                 
Hassan, Ihab. (1995), Rumors of change: Essays of five decades, USA,  35

pp. 97 - 138   
 32 355 - 352صص  
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خوانند که میان متن انگار به گوش ما می پسامدرنیستی از این ترفندها هدف دارند.

انگار صدای نویسنده را به تنها خوانش  .ای نیستاصلهو واقعیت فروز سیاه کارگر 

ی ژانرهای زمانه جز خواهند به ما بگویند همهانگار می .کنندممکن متن تبدیل می

ی دردی که از شدت ی رنج و آرزو؛ آینهگیی آمیختهی واقعیت نیستند؛ آینهآینه

 است. گیمنزل تصویری همیشهتکرار 

 را بخوانیم. روز سیاه کارگر زدیک در نمای گسترده و نمای ن   

  

5 

ی خواننده با جهان متن را تنظیم در جهان ادبیات داستانی انتخاب نوع نماها، فاصله

را گی و روزمره. نماهای گسترده تکرار را ی دوربین نویسنده با جهانکند؛ فاصلهمی

ت را تصویر های ویژه را. نماهای گسترده کلیکنند؛ نماهای درشت لحظهثبت می

ها در ها، موقعیت شخصیتی شخصیتشناسیکنند؛ نماهای درشت حادثه، روانمی

 31مکان و زمان را.

 کند نه بازیگران؛ که نماهای درشتاما انگار نه دوربین حرکت می روز سیاه کارگردر    

 . اندی پرده را اشغال کردههمه

ی بدون حادثه گینیست. روزمره حادثه از شدت تکرار حادثه روز سیاه  کارگردر    

گی است. باید صفت ویژه را از کنار لحظه ی ویژه همان روزمرهقابل تصور نیست. لحظه

 ها سخت شبیه اند.   ی لحظهبرداشت؛ که همه

ها گاه چنان شبیه اند که انگار از هر فردیتی تهی اند. شخصیت روز سیاه کارگردر    

زنند و به دندان وانند. دردمندان نان در خون خویش میتگی نمیقدرتمندان جز درنده

                                                 
 - 22ها، سوئد، صص ی آبدر در سوک آبی« های آبدر سوک آبی»(، جستار 1282شیدا، بهروز. ) 

25 31 
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گی چنان ترسناک است که ترس نیز معنای خویش را از دست داده کشند. درندهمی

 افتد؛ اگر معنایش فراموش نشود.گی تا وقتی دیگر به تعویق میاست.  زنده

یر تکرار زخم. گی و درد است؛ تقدندهتنها تصویر هجوم دره انگار سیاه کارگر روز   

پدرم که  »گرداند: گی و درد را بنگریم. بختیار چشم میندهتدوینی از سه نمای دره

وقت مالِ هایش روی سینه بود، با احترام تمام گفت: آقا به سر شما من هیچدست

کنم ]...[ نوکر مالک زیادتر متغیر شد، بنای فحاشی گذاشت، با چوب خودم حرام نمی

ها که دست و پای او از سرما افسرده د نمود ]...[ یک نفر از بدبختسر مغز پدرم خور

، بود و قوۀ کار نداشت، فراشِ حاکم چند چوب به او زده که چرا دست از کار کشیده

آن هم فریاد نمود: خداوند تخت و بخت حاکم بهم بزند. دست و پایم کجا که کار 

 بکنم؟

که این حرف شنید، حکم کرد بیچاره به  بعد از آنکه فراش خیلی او را زد، حاکم هم

ای داد کندند و سر آن بدبخت میان چاله تا سینه معرض سیاست آورده، چاله

گذاشته و پای او به طرف هوا نموده ]...[ صبح زود حضرت آقا از مسجد برگشته، به 

های خودت نمودی، حال آمده پناه طویله آمد. و به من فرمود: بختیار دوندگی

دانستی ]...[ احکام شرع مُبین به میل دلخواه ماها جاری . احمق مگر نمییآورده

خواستید از من مال بگیرید. عرض کردم: آقا غلط کردم، عن جویدم، شود. شما میمی

   38«سر به سنگ زدم.

 را بخوانیم. رمان فارسی تاریخ در روز سیاه کارگرجای    

 

 

 

                                                 
 38 15، 11، 111(، صص 1215خداداده ) 
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2 

دوره از تاریخ رمان فارسی جای داد؛  بر مبنای شاید بتوان در دو  راروز سیاه کارگر 

 – 1235های اش در دوران مشروطیت؛ بر مبنای تاریخ انتشارش در سالموضوع
1255.  

کتاب در پنج اثر محدود کرد:  بتواندوران مشروطیت را شاید  یگونهیا رمان رمان   

العابدین ی زینشته، نوی ابراهیم بیکنامهسیاحتی طالبوف تبریزی، ، نوشتهاحمد

سرگذشت ی فتحعلی آخوندزاده، ، نوشتهخوردهستارگان فریب یا یوسف شاهای، مراغه

ی ناشناخته، ی نویسنده، نوشتهجهودکشانی جیمز موریه، ، نوشتهبابا اصفهانیحاجی

 به تصحیح، هارون وهومن.

شان مایهمبنای درونی دوران مشروطیت را شاید بتوان بر گونهیا رمان هر پنج رمان   

ها شنید؛ تقابل ی آندر یک گروه جای داد و از جمله صدای دو نوع تقابل را در همه

 اسالم مسلط و اسالم آرمانی؛ تقابل عقل و خرافات. 

کار است؛ آفرین و فریبهای دوران مشروطیت اسالم مسلط مرگگونهیا رمان در رمان   

زداید گری افسون جهان میعقل دوران روشن 31نظر.ساز و بلندگیاسالم آرمانی زنده

کند؛ خرافات تنها استبداد و تسلیم و قانون و مسئولیت را برجهان حاکم می

  25آفریند.می

خورشیدی را شاید بتوان بر مبنای  1255 – 1235های  رمان فارسی در سال   

ی. در میان شان به دو گروه تقسیم کرد: رمان تاریخی، رمان اجتماعمایهدرون

ی عبدالحسین ، نوشتهسلحشورتوان به رمان های تاریخی از جمله میرمان

                                                 
ها، نویسم توقف به فرمان نشانهدر می« چشم عقل دید خدایی دارد»(، جستار 1282شیدا، بهروز. ) 

 31 111 - 135صص 

 25 جاهمان 
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ی ، نوشتهتهران مخوفهای اجتماعی، به رمان زاده، اشاره کرد؛ در میان رمانصنعتی

 مشفق کاظمی. 

ی ایرانی در ستایش ناسیونالیسم ایرانی است؛ ستایش اندیشه سلحشوری مایهدرون   

نقد تهران مخوف ی مایهی اعراب. دروناسالم؛ دوران پیش از حمله دوران پیش از

 ی جامعه را سست کرده است.های اخالق سنتیتجددی است که بنیان

ها به دو سوی گذشته دوخته انگار چشم 1255 – 1235های ی سالدر رمان فارسی   

کند؛ رمان اجتماعی ی پرافتخار ایران باستان را آواز میاند. رمان تاریخی گذشتهشده

 جوید. راه رهایی را در اخالق سنتی می

ی ی رمان دوران مشروطیت و رمان تاریخیمایهانگار اما درونروز سیاه کارگر در    

اند؛ آرزوی ناشدنی باقی مانده –تنها در حد آرزوهایی خام  1255 – 1235های سال

تنگی برای ایران سو؛ دلیک ی اسالم آرمانی و عقل دوران روشنگری ازگیآمیخته

 دوران باستان از سوی دیگر.

ی خود ، احمدعلی خداده، که در مقدمهروز سیاه کارگری انگار صدای نویسنده   

بیامیزد، سخت « بر و کارگرتقدس رنج»را با « اسالم آرمانی»تالش کرده است 

شناسایی  سپاس ایزد یگانه را سزاست که پیغمبران را محض»شکست خورده است: 

مقام الوهیت و وحدانیت خود بر بندگان فرستاد. و جمله خدا را به یگانگی و 

اهلل علیه و آله و النبیین محمد مصطفی صلیالشریکی معرفی نموده ـ خاصه خاتم

االاهلل دعوت فرمودند. سپس درود فراوان نثار روح پُر سلم عالم را به کلمه مقدس الاله

 وجین دین حنیف پیغمبر باد. فتوح ائمه اثنی عشر، مر

اما بعد، پوشیده نماند این گروه رنجبر و کارگر )هر کدام قدر خود بدانند( مقدس و 

 21«باشند.نیکوترین مردمانند ـ و یا افتخار اوالد انسان می

                                                 
 21 253(، ص 1215خداداده )  
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روز احمدعلی خداده در مقابل متن  روز سیاه کارگری رمان انگار صدای نویسنده   

زاده مظلوم میرزا که است؛ در مقابل این صدای شاه شکست خورده سیاه کارگر

 آفرین در دوران مشروطیت را:گوید؛ تداوم تسلط اسالم مرگی خود را میقصه

 ]...[ مدت حبس من هفت روز طول کشیده تا خالص شدم و به خانۀ خود آمدم»

ب سؤال خانم به حمام رفته بود. غیر از دایۀ پیر خودم کسی نبود. او را به معرض جوا

و چنین گفت که بعد از حبس شما، بعد از ظهر جناب مستنطق که آدم  ]...[ درآورده

فراش را دمِ در و  ]...[ کلفتی بود، با یک فراش و یک آخوند به خانه آمدندگردن

آخوند را میان حیاط و خود با خانم در اتاق ماندند. پس از یک ساعت، مستنطق در 

ت. من فوراً به اتاق داخل شده، رنگِ پریدۀ خانم با تُشکِ را باز کرد، بیرون آمد و رف

 ]...[ شده ]که[ عالمت چند قطره منی بر آن باقی بود، دیدمپهن

باالخره  ]...[ که ورود به تهران نموده، با حرارات تمام مشغول کار شدم همین]...[ 

در آنجا آدم بلیت گرفته، به پارلمان که مجلس وکالی ملت ایرانند، رفتم. و هرچه 

دیدم، تمام از سید و آخوند و اشخاص مستبده یا اغنیازاده بودند که هزار و اندی 

  23«مکند.سال است ملت ایران را چون زالو می

ی به زبان و جامه آرزوی بازگشتروز سیاه کارگر که در  شاید هم از این رو است    

تجددی که از دوران قاجار های که رگهآنکند؛ بیسختی میایران باستان هم جان

وقت حس اتفاق هیچ»گوید: آغاز شده است، ستایش شود. بختیار به مسیو چنین می

شود. خداوند تعالی کیفر این و استقامت و خونگرمی چون سایر ملل از ماها دیده نمی

بختی و تیره روزگاری ایرانیان را از این پیشواهای مقلد اخالق ]و[ آدابِ عرب و سیه

فریب بکشد که از هزار و سیصد سال قبل، وسیلۀ تحصیل عربی به دهای عوامآخون

و ماها  ]...[ ها افتاده، ملت را غرق نادانی و جهالت و موهومات خود نمودهدست آن

                                                 
 23 382 - 388جا، صص همان 
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دارد: ایرانی امروزه، اشّد احتیاج به دو چیز داریم که ملیت ما را بر سر پای خود نگه

ها محاجّه نماییم. مستورۀ ماها به روی اقسام لباساول لباس، البته لزومت نکرده که 

جمشید، شان در تختلباس زن و مرد ایرانی باید بر وفق البسۀ قدمای ما که اشکال

تنگِ شاپور و بیستون و طاق باستان، نقش است، هر کدام را عقالی ماها انتخاب 

و ممکن است؛ نمایند، لباس عمومی را تشکیل دهد. دویّم زبان، آن هم خیلی آسان 

 22«زیرا که دولت تشکیل یک آکادمی را بدهد مخصوص قواعد زبان پهلوی.

 را بخوانیم. روز سیاه کارگری حضور دوران تاریخی در گیگونهچه   

 

1 

بندی کرد: به دو نوع حضور تقسیم شاید بتوانرمان را  ی درتاریخیک دوران حضور 

 تنها حضورِ یک دورانِ تاریخی ؛ورِ رمانها و حوادث تاریخی به عنوان مححضورِ چهره

 ی رمان. به عنوانِ ظرفِ زمانی

اند؛ رمانی که هرمانِ تاریخی خواند بنیان حضورِ نوع اول راهای نقد ادبی در فرهنگ   

ی ـ روانی شرایطِ اجتماعیهای تاریخی، دادها یا چهرهکند گردِ محور رویتالش می

دادهادی ی رویگیآمیخته رمانِ تاریخی 25صویر کند.حاکم بر یک دورانِ تاریخی را ت

  25تاریخی و تخیل است.

گوییم: خوانیم و در تعریف آن چنین میه میرمانِ زمان بنیانحضورِ نوع دوم را    

خالف اما بر تمامی بر خویش دارد،رمانی که اگرچه ردپای یک دوران تاریخی را به

                                                 
 22 228 - 221جا، صص همان 

 25 181 ی کاظم فیروزمند، تهران، صگ ادبیات و نقد، ترجمهفرهن (،1285کادن، جی، ای. ) 

، 1385 ـ1223های تاریخی فارسی: رمان تاریخی، سیر و نقد و تحلیل رمان (،1281غالم، محمد. ) 

 25 51 - 52ص ص
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دادهای روی شود؛ کهبنا نمی های تاریخیچهرهدادها یا گردِ محور رویرمان تاریخی، 

 را موضوع دارد. تاریخ  اننامِ گمی گیزنده

حمدباقر ی م، نوشتهو طغرا شمسهایی چون رمانبرمبنای تعاریف خویش    

، داستان باستانِشیخ موسی کبودر آهنگی،  ی، نوشتهعشق و سلطنتخسروی، 

ی محمدرضا ، نوشتهذات همیونی سوء قصد به، خان بدیعی میرزا حسننوشته

ی احمد ، نوشتهمدار صفردرجههای رمان ؛خوانیمرا رمان تاریخی می، جوالیی

اسماعیل ی ، نوشته23 زمستانِ رضا براهنی،  ینوشته، سرزمین منِ  هایرازمحمود، 

  ی امیرحسن چهلتن را رمان زمانه.، نوشتهتاالر آینهفصیح، 

ها و رمان زمانه است، چرا که در آن چهره یاه کارگرروز سدر نخستین نگاه     

نام صحنه را پر های گمداهای تاریخی بنیان حوادث نیستند؛ چرا که شخصیتروی

ها، یک دوران ها و ایلیاتیها و شهریی دهاتیگیی روزمرهکنند؛ چرا که همهمی

یر و کوهستان و در همین فصل ایل جمهور و ذوله که گرمس»سازند: تاریخی را می

ها است، آمده رو به گرمسیر خاک کلهر نمایند، از کوهستان همدان که ییالق آنمی

ها با پدرم دوست بود. و خیلی خواهش نمود نشینرفتند. یکی از احشامو سنجابی می

 ]...[ چراندن نزد او اجیر نماید. مرا برای برّه

های باران، گاو و االغ . در این موقعیها بدتر از دهاتمن با ایل رفته وضع زندگانی آن

نمودند، گله را از جلو برده، روزی دو فرسخ اال سه فرسخ حرکت و مادیان بار می

چادر را برپا نموده، اجاقی برای بعضی های مرطوبی، سیاهنمودند. و در روی زمینمی

  22«نمودند.خوراک روشن می

                                                 
 22 11(، ص 1215خداداه ) 
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کنیم که حضور ، اما فراموش نمیخوانیمرا رمان زمانه می روز سیاه کارگر   

اندازها و ی چشمگیر است که در همهدادهای دوران تاریخی در آن چنان چشمروی

های تاریخی به یک از شخصیتها سخت پیدا است؛ هر چند که هیچی چشمبه همه

 شوند. ی رمان تبدیل نمیهای اصلیشخصیت

و سردار »ها است: آفرینها و مرگدوران تاریخی آبستن مرگ روز سیاه کارگردر    

به دربار ساالرالدوله آمده، معتمدالدوله شده بود. و در این  ]...[مجللِ مشهور تُرک 

دار شد. غیر از دو دار که سر پا نموده هر دفعه چهار روزها به ریاست جالدان عهده

هدین را به های میدان هم بیکار نماند؛ مجاشد. درختپنج نفر مجاهد به فراز دار می

ریزی و قصابی شد ]که[ تا مدتی نمودند. چنان خونبستند؛ تیرباران میدرخت می

 21 «های میان میدان از خون شهیدان راه آزادی گلناری بود.برف

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرهای مایهبن  

 

8 

ی یک متن ادبی را شاید بتوان چنین تعریف کرد: هریک از فکرها یا مایهبن

های  مسلط در یک اثر ادبی؛ که ممکن است یک تصویر یا شخصیت مکرر یا ندیشها

 28ی مکرر باشد؛ جزء تکرار شونده.حادثه یا شیئ یا الگوی زبانی

ی چیزهایی که ستم و رنج را تداعی بسیار اند؛ همه روز سیاه کارگرهای مایهبن   

جاوز. به نقل قولی نیاز نیست. کنند؛ قدرت و تحقیر را؛ از آن میان دشنام، کتک، تمی

ها پیدا است؛ ردپای جهانی که مایهرا باز کنیم، ردپای این بنروز سیاه کارگر هرجای 

 در آن از ستم و رنج غوغا است. 
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 را بخوانیم. روز سیاه کارگرتفاوت زاویه دید در دوجلد    
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روز شود؛ جلد دوم از زاویه دید اول شخص ناظر روایت می روز سیاه کارگرجلد اول  

 از زاویه دید سوم شخص دانای کل نامحدود.  سیاه کارگر

ها رمان است که زاویه دید اول شخص ناظر، زاویه دید یکی از شخصیت    

گذرد. زاویه دید سوم ها میکند که بر او و دیگر شخصیتماجراهایی را روایت می

ه تنها ماجراها، که ذهن ای است که نشخص دانای کل نامحدود، زاویه دید راوی

  21کند.های قصه را نیز روایت میشخصیت
 روز سیاه کارگری جلد دوم است؛ راوی« من» روز سیاه کارگری جلد اول راوی   

به دو زبان  روز سیاه کارگرشاید هم از این رو است که شب پردرد را در دوجلد «. او»

ول شخص ناظر، از زبان بختیار، خوانیم. شکست جنبش مشروطه را از زاویه دید امی

و  مشروطه مشید بعد از این دستگاه»خوانیم: چنین می روز سیاه کارگردر جلد اول 

مبسوط گردید. قوانین در والیت منتشر نمودند. برای انتخابات و ندای آزادی، 

گویم: فقط لفظ بود، معنی مساوات، حریت در تمام ایران بلندآواز شد. محرمانه می

بازی تجدید شده بود و لباس بازیگرها عوض شده بود؛ که تمام . زیرا که پردهنداشت

مستبدین درباری و سلسلۀ جلیلۀ قاجاریه و هواخواهان مخربان ایران، غاصبین تخت 

اهالی ایران  ]...[ دوست شدندخواه، همه ایرانو تاج کیان، همه احرار، همه ملت

مجلس نظّار آورده، تعرفه گرفته، رأی خود به اسم گله به خبر را گلهعلمِ بیبدبختِ بی

 55«دانند.شان میها را دیده و نه شناخته و نه نامدادند که نه آناشخاصی می
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از زبان بختیار در روز سیاه کارگر ی اول شخص ناظر جلد اول چه را که راویآن   

دوِد ی سوم شخص دانای کل نامحخوانیم، راویمورد شکست جنبش مشروطه می

 »گوید: گوید؛ در تصاویر شاعرانه میبه زبان دیگری می روز سیاه کارگرجلد دوم 

نمود. شبی تیره و قیرگون بود که در میدان رقابت روز سیاه کارگر عرض اندام می

نمود. سیارگان در اوج سیر مالعبه و تفریح میکُش با رنجبران نیمهطبیعت مظلوم

فجایع و شناعتِ اوالد آدم یا اشرف مخلوقات، نگران بر با دیدگان درخشان، بر  ثریا

دُب اکبر در پیش ]...[  زنداثر پارلمان، لبخند میعمل و گفتار بیقانون بی

رفت. سفرۀ آسا در کهکشانِ فلک معوج راه میخواهانِ مستبد کردار، روبَهمشروطه

کشی و از ستمیتیمانِ چرخ، از ترس هجوم گدا گرسنۀ ایرانی فروپیچیده؛ قطب، 

عادت به ظلم نمودنِ این کشور، طاقت ایستادگی او فرسوده گشت و روی به دیار 

    51«مغرب نهاد.

هایی محدود ذهن و زبان در مکان« من راوی»انگار  روز سیاه کارگردر جلد اول    

روز ی ذهن و زبان نویسنده« اوی راوی»کند؛ در جلد دوم شاید بختیار را فریاد می

 کند؛ ذهن و زبان علی خداداده را.  را فریاد می کارگرسیاه 

ی زبان بختیار و علی شاید فاصله روز سیاه کارگری زبان جلد اول  و دوم فاصله    

 خداداه هم هست.

کنند؛ کنند؛ فردا را آرزو میها اما شکست مشروطیت را فریاد میهر دوی آن   

 ی کارگر را.ی طبقهآرزوی پیروزی

 بار یک سیف اسد و مهاجر ناصر گفتارپیش را در روز سیاه کارگری صر عمدهعنا   

 .بخوانیم دیگر
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گفتار ناصر مهاجر و اسد سیف را چنین در پیشرا  روز سیاه کارگری عناصر عمده

ی ایران سامان اجتماعی، ستایش مناسبات اجتماعیتصویر وضع نابهخوانیم: می

ی اول شخص ناظر در جلد اول، حضور سه نوع تیپ زن، باستان و فرنگ، حضور راوی

دار که دالل ازدواج و خودنما هستند، حضور ردپای رمان قرن ایلیاتی، دهقان، خانه

ی ی شرقی، حضور دنیای کافکایی، پیروی از مکتب ادبیگویینوزدهم و سنت قصه

 رئالیسم.

کش امروز تنها در رد انسانی این عناصر را شاید بتوانیم چنین هم بخوانیم: دهمه   

ی ایران فردایی که خواهد آمد جبران خواهد شد. فردایی که شاید عناصری از اندیشه

باستان و روایتی از اسالم را نیز در خود داشته باشد. این اما تنها به شرطی ممکن 

 ی تغییر را بر عهده بگیرند.بریبران رهخواهد بود که رنج

گشته »خواند: را اما انگار احمدعلی خداداده خود چنین میی این عناصر همه    

ایجاد از دست ماها / قلعه و پارک را سقف بنیان / حق مسکنی نیست ما را / در همه 

نصیبان / های ساسان / ]...[ وز حریت ز قانون، مساوات / جمله ماییم از آن بیمملکت

]...[»53 

گفتار ناصر مهاجر و چه ما در کنار پیشرا در آن روز سیاه کارگری عناصر عمده   

 اسد سیف خواندیم، یک بار دیگر بخوانیم.
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 اسد و مهاجر ناصر گفتارپیش کنار در ما چهآن در را کارگر سیاه روز یعمده عناصر

خوانیم: اتصال کوتاه، تداخل ژانرها، کثرت حادثه، حضور دو چنین می خواندیم، سیف

                                                 
 53 352جا، ص همان 
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هایی که تنها درد را مایههای زمانه، بنی رنجگیسی، برجستهدوره از تاریخ رمان فار

 ی دانای کل نامحدود در جلد دوم. کنند، حضور راویتداعی می

گفتار ی پیشگونه که عناصر عمدهبتوانیم درست همان شاید را عناصر این یهمه   

 تنها امروز شکانسان درد ناصر مهاجر و اسد سیف را خواندیم، بازهم چنین بخوانیم:

 یاندیشه از عناصری شاید که فردایی. شد خواهد جبران آمد خواهد که فردایی در

 شرطی به تنها اما باشد. این داشته خود در نیز را اسالم از روایتی و باستان ایران

  .بگیرند عهده بر را تغییر یبریره برانرنج که بود خواهد ممکن

]...[ زین »خواند: ار احمدعلی خداداده خود چنین میی این عناصر را اما انگهمه   

ام دنگ / گویی که به فرق من بیچاره زند سنگ / ز جوش نکته ملول و متحیر کله

دل از دورۀ مشروطۀ قانون / پیچید به گوشم چون ادارات همی زنگ / مشروطۀ ما 

 52«هست مگر باز ستبداد / نایاب کند فضل و هنرمندی و فرهنگ.

 را کمی دیگر هم بخوانیم. یاه کارگرروز س   
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های تیپیک، ی مکان، شخصیتنگرانهزمان خطی، توصیف جزئیروز سیاه کارگر در 

زاویه دید اول شخص ناظر، زاویه دید سوم شخص دانای کل نامحدود، اتصال کوتاه، 

ه شوند؛ کبرداری از واقعیت به کار گرفته نمیتداخل ژانرها، همه جز در خدمت عکس

گیرند که  فریاد درد و آواز ی ترفندها تنها در خدمت رئالیسمی قرار میانگار همه

 آرزو و امکان  و راه رهایی از درد را در قاب دوربین دارد.

شاید بتوان فریاد درد را در این تکه شعر احمد روز سیاه کارگر در قاب دوربین    

ن: / تیری به جگر درنشسته تا همیشه همان ... / اندوه / هما»شاملو هم خواند: 
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غم همان و غم واژه همان / /  -. یی ساز کردنسوفار. / تسالی خاطر / همان: / مرثیه

  55«نامِ صاحب مرثیه / دیگر.

    شاید بتوان این سخن کارل مارکس را هم خواند: روز سیاه کارگر در قاب دوربین    

اند؛ نکته بر سر تغییر جهان یر کردههای گوناگون فقط جهان را تفسفیلسوفان به راه»

 55«است.

شاید بتوان چنین هم خواند: گاه تنها مرهم درد، روز سیاه کارگر در قاب دوربین    

 آرزوی درمان است. 

 

 1212ماه فروردین

 3511آوریل 
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