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1. Introduction 

New historicism is one of the interdisciplinary methods of 

historical analysis that has entered the field of literary 

criticism since the end of the 19
th

 century. In this method, 

the boundary between history and literature is intertwined. 

New historiography has contributed to a literary critique 

that sees the author of history as the French theorist 

Roland Barthes, the writer of the discourse of his time, 

and considers literature to be a reinterpretation of this 

active participatory discourse in discourse relations (See: 

Payandeh, 2019, 408).  

Criticism based on historical texts and the course of 

historical relativism became one of the tools of modern 

historians to recognize literary texts as social, historical 

facts. In this perspective - As for the literature of the texts 

- we are dealing with reality in two ways:  "One is the 

reality of literature as the soul of literary works and the 

other is the reality in literature that makes literature a 

social reality" (Kamari, 2018, 427).  

The poststructuralist approach of historicism, in the same 

way that it deconstructs history in favor of the text and 

literature of deconstruction, argues that one should not 
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speak of the certainty of the historical document "but the 

identity of history in the interrelationships between the 

textuality of history and The historical nature of the text is 

clear ”(Abrams, 1993, 24).  

The oral history of Iran in the last two centuries has 

developed significantly so that it has been mentioned in 

the movement (see, Kamari, 2018, 438). The analysis of 

the published works and the research in the rules of its 

formation are done with the aim of creating theoretical 

foundations and directing this method of historiography. 

Ezzat Shahi's Memories is one of the most prominent 

works that has been reprinted 23 times since its 

publication. The partial-narrative writing style and 

information provided by the narrator from the Pahlavi 

era's prisons have attracted the attention of critics and 

readers. 

One of the most important concerns of historiography is 

the study of the representation of contradictions, 

dichotomies, secrecy, and ideological constraints during 

historical narrative. In this study, different levels of 

narration, the impact of ideology on narrative, narrative 

disruptions and intellectual constructions of Ezzat shahi's 

Memories with the approach of modern historicism have 

been studied to achieve discourse formation. 

 
2. Methodology 

Historical and literary works were considered as 

independent high peaks and the product of individual 

genius. In this study, while introducing modern 

historiography, its most important rules have been 

categorized through the definitions that have been made 

about the scientific approach of textual and narrative 

attitudes to history. After that, the most important 

concepts on which the focus of modern historicism is 

focused will be reflected in the text of Ezzat shahi's 

Memories. 
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 3. Discussion 

In this historical narrative, the interaction and 

confrontation of the discourse of sovereignty and 

reproduction of rival discourses is shown in the three pre-

prison periods, inside the prison and after the victory of 

the Islamic Revolution. In this study, with the approach of 

modern historiography, we have examined the mentioned 

work in two macro and micro divisions and six detailed 

level. The findings show that this work in the field of oral 

history of the Islamic Revolution with a partial view 

while dividing discourse, describing the quality of 

domination and division of power, and internal decline of 

opposing forces and finally the fragmentation of Iranian 

society in two decades, forties and fifties. To formulate 

the ideological relations of power, the narrator describes 

the political behaviors of conflicting sub-discourses.   

In the narration of Ezzat Shahi, an attempt is made that 

contains the less heard voice in the narration of history. 

His behavior and that of the people he describes played a 

role in the intellectual construction of society, and to this 

day they have been able to confuse their language with 

the dominant language of government, ultimately leading 

to the hegemonic domination of the dormant voice. As 

Michel Foucault argues, in order to understand 

epistemology or the formation of knowledge, we must use 

historical discontinuities, because historical discourses 

call into question any certainty and continuity of 

constructivism through the use of force and bribery. 

Unlike traditional historians who trace the origins of 

history and rely on that origins to go through a continuous 

journey to the present, He starts from the present and goes 

back to the past and examines the ruptures (Hayeri, 2004, 

10). 

 
4. Conclusion 

In this study, ten general rules of modern historiography 

have been shown in the study and analysis of texts. The 

trick of formulating these rules in a sample of a literary 

type of memory writing is based on the nature of modern 
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historiography. In the collection of Ezzat Shahi's 

Memories, the historical fragments of the certainty and 

continuity of the narration are highlighted based on what 

he saw and heard. The narrator expresses the dominant 

discourse with hegemonic intervention on the cultural 

environment of the Pahlavi regime's prisons, especially in 

the 1940s and 1950s, external/internal discourses, 

competition and conflict between individuals and groups, 

as well as their internal and external organizational 

behavior. In his narrative, Ezzat Shahi highlights the 

historical fact of historical disintegration, secrecy, silence 

and distortion, during the struggle and after the victory of 

the Islamic Revolution, as a matter of fluidity and power. 

Through these historical ruptures, contradictory 

behaviors, boycotts, streamlining, and ultimately the 

construction of reality by some individuals and groups to 

create a historical fact are revealed. 

Analyzing the narrative style of Ezzat Shahi, it has been 

shown that the set of rules of modern historicism is 

highlighted on two levels: first, the general course of the 

narrative from beginning to end as the narrator's macro 

narrative, which has the formulations of individual 

memories and the other is narrative by a third-person 

narrator. This narrator (Ezzat Shahi), like the central 

narrator and observer, expresses the conflict between 

currents and political groups. At this level a descriptive 

view of paradoxical behaviors, conversations, and covert 

views in a text emerges as part of historical behavior. In 

addition to the above, in the collection of Ezat Shahi's 

Memories, one can use various types of vocabulary 

arrangements, selection of special terms, and emphatic 

and omitted points to show the various neglected aspects 

of the researched history. 

 

Keywords: New Historicism, Ezzat Shahi, Discourse, 

Memories 
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شفاهینو در خاطرات  گرایی  رویکرد تاریخ  

(شاهی عزّتخاطرات  :موردی ۀمطالع)  
  1عبداهلل اکباتان

2محمود رنجبر  

3علی تسلیمی  

 چکیده
های پنهان وقایع،  ای است که برای نشان دادن الیه نو یکی از رویکردهای بينارشته راییگ تاریخ

شاهی، روایتی از پایداری و مبارزه  عزّتدهد. خاطرات  تاریخ را به عنوان متن مورد توجه قرار می
های مبارز عليه رژیم پهلوی بود. در این روایت  فردی است که مورد اعتماد بسياری از گروه

های رقيب در سه مقطعِ پيش از  گفتمان ریخی، تعامل و تقابل گفتمان حاکميت و بازتوليد شبهتا
شده است. در این پژوهش با رویکرد  داده اسالمی نشان زندان، درون زندان و پس از پيروزی انقالب

سی تر مورد برربندی کالن و خُرد و شش سطح جزئی نو، اثر مذکور را در دو تقسيم گرایی تاریخ
اسالمی با نگرشی دهد این اثر در حوزه تاریخ شفاهی انقالب ها نشان می ایم. یافته قرارداده

سيطره و تشتت حاکميت، قدرت و افول  کيفيت گفتمانی، به توصيفبندی نگر  ضمن تقسيم جزئی
گروهی نيروهای معارض و درنهایت چند پـارگی جامـعة ایـرانـی در دو دهة چهل و پنجاه  درون

 لوژیک قدرت به شرح رفتارهای سياسیبندی مناسبات ایدئو پردازد.راوی برای صورت ـیم

درون متنی و انضمامی گيری از اسناد تاریخیبهرهکتاب با پردازد. اینهای متنازع میگفتمان خرده
کند.در بخش دیگر این  گيری قدرت رابيان می ها وکيفيت شکل کننده( نشانهتدوین)توضيحات
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های ایدئولوژیکی  گویی و محدودیت گویی، پوشيده تضاد، دوگانههایی ش ضمن مثالپژوه
 های متنازع در بافت متن  نشان داده شده است.قدرت

 
 شاهی، گفتمان، خاطرات عزّتنو،   گرایی تاریخ کلیدی: های واژه

 

 مقدّمه  -1

تحليل تاریخ   ای رشته های ميان ( از جمله روشNew historicismنو )  گرایی تاریخ

است که از پایان قرن نوزدهم  پا به عرصة نقد ادبی نهاد. در این روش مرز بين تاریخ و 

ادبيات درهم تنيده شده است. تاریخ گرایی نو به جریانی در نقد ادبی کمک کرد که 

داند  پرداز فرانسوی روالن بارت کاتب گفتمان زمانه خود می نویسنده تاریخ را به قول نظریه

داند  کنندة فعال در مناسبات گفتمانی  می ادبيات را بازتفسير کننده این گفتمان مشارکت و

اند؛ اما  وضع نکرده  گرایی (. اندیشمندان معنای دقيقی برای تاریخ408:1397)ر.ك: پاینده،

های سنت تاریخی غرب و امکان معرفت عينی  ارزش»آن را مفهومی در برابر گسستِ 

رویکرد، مبانی استعالجویانه و (. نقطة عزیمت این 932: 1385هایم،  ليشتدانند ) می« تاریخ

ها در متون تاریخی بود. فالسفة تاریخ، این  تأکيد بر هنجارهای ثابت رویدادها و پدیده

گرایی و  دانستند که بر مناسبات تجربهرویکرد را به مثابه فرصت و ظرفيتی تاریخی می

( از جمله فالسفة آلمانی بود که 1872-1804)1ویگ فوئرباخفشرد. لود گرایی پای می اثبات

گرایی بر  گرایی و اثبات به تاریخ از منظر فلسفه توجه داشت. وی تأکيد بر دو مقولة تجربه

کند،  نسبيت تاریخی و پذیرش غيرانتقادی جهان به همان صورتی که خود را عرضه می

 اشاره داشت )همانجا(.

ون تاریخی و خط سير نسبيت تاریخی از جمله ابزارهای تفسير مبتنی بر انتقاد مت

نو شد تا متون ادبی نيز به عنوان واقعيت اجتماعی، تاریخی شناخته شود. در  گرایان تاریخ

از دو جنبه با واقعيت سروکار  -همچنان که در بارة ادبيّت متون مطرح است -این منظر

بی و دیگری واقعيت در ادبيات که ادبيات یکی واقعيت ادبيات به مثابة روح آثار اد»داریم: 

(. دراین 427: 1396)کمری، « کند گر می را به منزلة یک واقعيت اجتماعی جلوه
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شناختی  ( و معرفتOntologyشناختی ) بندی محتوانگرانه دو وجه هستی تقسيم 

(Epistemologicalادبيات مورد توجه قرارمی )  .به این معنا که واقعيت ادبيات »گيرد

شناختی ناظر بر ساحت کلی و انتزاعی ادبيات است؛ اما واقعيت در ادبيات به  ه حيث هستیب

شناختی ناظر بر ساحت انضمامی و مصداقی ادبيات است که در انواع و  حيث معرفت

نو همين مواجهة  گرایی )همان( آغازة دیگر تاریخ« شود. های ادبِ مضاف پدیدار می گونه

نو، متن ادبی و تاریخ به واسطة حلقة  ارتی از نظر تاریخگرایانشناختی است؛ به عب معرفت

ها و  گفتمان»ای باز، با  واسط واقعيت در رفت و برگشت هستند. متن به عنوان پدیده

ای از تاریخ در حال نگارش  ها گزیده شود. این متن ساختارهای بالغی دیگر ادغام می

 (. Bennett, 1995:91«)هستند

نوبه همان شکلی که تاریخ را به نفع متن و  گرایی گرایانه تاریخرویکرد پساساختار

کند، بر آن است که نباید سخنی از قطعيت  ( میDeconstructionشکنی) ادبيات شالوده

بلکه هویت تاریخ در مناسبات متقابل بين متنيت تاریخ و تاریخی »سند تاریخی بيان کرد 

 (.Abrams, 1993:24«)خورد بودن متن رقم می

ای که از آن به  تاریخ شفاهی ایران در دودهة اخير رشد چشمگيری یافته است؛ به گونه

(. تحليل آثار منتشر شده و تدقيق در قواعد 438: 1396نهضت یادشده است )کمری، 

نگاری  گيری آن با هدف ایجاد مبانی نظری و جهت بخشی به این شيوة از تاریخ شکل

 گيرد. صورت می

 23ای است که از زمان انتشار آن تاکنون یکی از آثار برجسته« یشاه عزّت»خاطرات  

های نگر و اطالعاتی که راوی از زندانبار تجدید چاپ شده است. شيوة نگارش جزئی

کند، باعث شده تا این روایت مورد توجه منتقدان و خوانندگان دوران پهلوی ارائه می

وران پهلوی دوم است که به دليل حضور اهلل مطهری( مبارز دعزّتشاهی) عزّتقرارگيرد. 

های مذهبی  های مذهبی و چریکی توانست مورد توجه سران تشکيالت و سازمان در گروه

 و مسلح قرارگيرد و از نزدیک رفتار، منش و خصوصيات سازمانی آنها را درك کند.

نو، مطالعه دربارة بازنمود تضادها، گراییهای تاریخدغدغه ترین یکی از مهم

های ایدئولوژیکی در حين روایت تاریخی است.  یتگویی و محدود ها، پوشيده وگانگید
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های روایی و  در این پژوهش سطوح مختلف روایی، تأثير ایدئولوژی بر روایت، گسست

نو برای دست  گرایی شاهی با رویکرد تاریخ عزّتهای فکری مجموعه خاطرات  ساخت

 ( مورد بررسی قرارگرفته است.Discourse Formationگفتمانی)بندی یافتن به صورت

با توجه به اهميت بررسی تاریخ شفاهی انقالب اسالمی تحليل آثار منتشر شده در این 

های نوین در عرصه نقد و نگرش تاریخی، حوزه با رویکردهای جدید موجب گشایش

د ادبی خواهد شد. با جستجوهای صورت گرفته مشخص شد، تاکنون پژوهشی با رویکر

 شاهی صورت نگرفته است. عزّت تاریخ گرایی نو برای تحليل خاطرات 

در این تحقيق، پاسخ به این سئواالت موجب ضرورت بررسی اثر یادشده گردیده 

توان به عنوان اسناد تاریخی در کنار دیگر منابع قرار است:آیا خاطرات تاریخ شفاهی را می

گرایی نو به عنوان حد واسط نظر تاریختواند از مشاهی می عزّتداد؟ آیا خاطرات 

گرایی قلمداد شود؟  چه ارتباطی بين متن تاریخ شفاهی یاد شده و تاریخ  گرایی و بافت متن

های حاکم در زمان پدیدآمدن خود را بازتاب  شاهی ارزش عزّتوجود دارد؟ آیا خاطرات 

 دهد؟ می

خوانش  2و اندکی بعد در ایراننویسی در  اروپا  های انتقادی به تاریخ با افزایش نگرش

شناسی از یک سو به عالم  تاریخ»ای تازه به خود گرفت؛ زیرا  های تاریخی سویه نوین گزاره

ها و  تفکر و فلسفه تعلق دارد و از سوی دیگر مرتبط با معنی کالن فرهنگ و به رهيافت

نسبت  ( گسترة این40:1387)درودیان،« رساند. رویکردهای علوم اجتماعی نسبت می

تاریخ اساساً در فرایند تعامالت ذهنی و زبانی »محدود به شرح و بسط رویدادها نيست بلکه 

برد و در جستجوی همة مظاهر  رسد و به معنایابی رفتارهای انسانی ره می جامعه به ظهور می

 دهد)همانجا(. اعمال جامعه، سير تحول و تکوین افکار را مدنظر قرار می

دارد که ارتباط ميان متون ادبی و تاریخی به صورت  یخ اذعان میاین نگرش نو در تار

زمينه نيست؛ بلکه ادبيات و تاریخ، خشت روی خشت یک بنای فرهنگی را  زمينه و پس

(. رویکرد خطی تاریخ 14: 1395به نقل از ميرزابابازاده،  payne, 2005:3سازند ) می

يجه آثار تاریخی و ادبی به مثابة نویسی به خودبسندگی متن تاریخی توجه داشت. در نت

شد. در نگاه دوم به  های رفيع مستقل و محصول تمام و کمال نبوغ فردی شمرده می قله
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دانست که با  تر می ای ادغامی، تاریخ ادبيات را بخشی از تاریخ فرهنگی کالن شيوه 

و آليسم  گيری از سنت فکری و حيات اندیشگانی دوم هگل همچنين محصول ایده بهره

 (.312: 1385فرضية روح دوران وی است )نجوميان، 

هایی قواعد آن از خالل تعریف ترین مهمگرایی نو در این پژوهش ضمن معرفی تاریخ

بندی شده  که در باره رویکرد علمی نگرش متنی و روایی به تاریخ صورت گرفته، دسته

است، در  آن معطوف شدهنو بر  گرایی مفاهيمی که تمرکز تاریخ ترین است. پس از آن مهم

 شاهی انعکاس خواهد یافت. عزّترات متن خاط

 

 بحث -2

گرایان نودر مواجهه با تاریخ، آن را نه به عنوان امری واقع بلکه به قول هایدگر تاریخ

دانند )ریکور،  می« های خود ما یافتن بر یک امکان و باالترین تواناحاطه»و « غایت فهم»

نو برای مطالعة متون  گرایی ای تاریخ ر کاربست نظریة بينارشته(. از این منظ280: 1368

ها اهميتی  گيرد. در این رویکرد خرده متن تاریخی و تفسير انتقادی از آن صورت می

هایی  متن ( و خردهtextها دارند؛ زیرا هر متن از دو بخش کليت متن ) روایت همانند کالن

به رغم نيت »ها  روایت شوند. این خرده يل میدهند، تشک )ریز رویداد( که متن را شکل می

« پرداز، ناگزیر از زیرساختی فکری و ایدئولوژیک برخوردار است. یا آگاهی عبارت

کنندة  یافتة بشر به شکلی نامحسوس حذف (. ایدئولوژی در نهاد بسط77: 1385)ميالنی، 

توجهی یا کم ا بینویسنده چه بسا ب»ماشری های اجتماعی است. به قول برخی از واقعيت

 .(Althusser, 1971:23« )ماند اش از آن غافل می توجهی

 نو گرایی قواعد تاریخ -2-1

گيرد. این نو از ده قاعدة کلی در تحليل متون برای فهم تاریخ بهره می گرایی تاریخ

( به منظور آشکار ساختن مسلّطاز مفهوم سخن )محيط یا جو  -1قواعد عبارتند از: 

ای از صور  معنای متن در شبکه -2گيرد.  ين در دوران تاریخی معين بهره میالگوهای مع

متون از  -3بخشند.  پياپی نهفته است و همين صور هستند که به متن مورد نظر معنا می

معنای متن  -4گرا برخوردار هستند.  فردیت و ویژگی کمتری در مقایسه با نقدهای عينيت
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گيرد  بوط به مؤلف، خود متن و خوانندة متن شکل میاز گرایش در اشتراکات فرهنگی مر

های مختلف اجتماعی را  هایی است که سازمان شکنی در متون، متأثر از سخن شالوده -5

هر متنی )تاریخی یا غيرتاریخی( یک اثر هنری)روایی( است  -6اند.  الشعاع قرارداده تحت

 -7آید.  اریخ فعال به شمار میکند و نوعی ت های رفتاری اجتماعی را منعکس می که نظام

ها و عقاید شخصی  تواند در سيطرة تعصبتاریخ امری ذهنی است نه عينی؛ بنابراین، می

دار هم نيست که  تاریخ، خطی نيست؛ بنابراین ابتدا، ميانه و پایان ندارد. هدف -8قرارگيرد. 

های متعددی  بينی ای از جهان هدفی از پيش تعيين شده را دنبال کند؛ بلکه کالف پيچيده

تاریخ یک نوع قدرت  -9گذارند.  پذیرند و بر یکدیگر تأثير می است که از هم تأثير می

بندی دانایی نحوة دریافت حقيقت و یا حتی مفهوم حقيقت را تعيين  است و صورت

های تاکتيکی باید از  های تکنيکی و همبستگی برای شناخت تاریخ، ظرفيت -10کند.  می

؛ 155: 1393بهره گرفت مقدادی، « فيزیک خُرد قدرت»ه تعبير ميشل فوکو از سطح فرد یا ب

 (.1392پور،  ميرزابابازاده و خجسته

شاهی را بر اساس قواعد برشمرده، در دو  عزّتدر این پژوهش، مجموعة خاطرات 

روایتِ راوی  ایم. نخست، سير کلی روایت از آغاز تا پایان به عنوان کالن سطح قرارداده

و در آن 4های خاطرات فردی است بندی نو واجد صورت گرایی بر اساس قواعد تاریخکه 

فردی معتقد و پایبند به »ها و تداوم برساختی راوی به عنوان  های تاریخی، قطعيت گسست

وجود دارد. در سطح دوم، خاطرات فردی بر مبنای روایت تاریخ جمعی « احکام اسالم

های  کنندة اتفاقات و رویدادهای شخصی و فعاليت اً بياناست. در این سطح، راوی، صرف

زند و رفتار  به تاریخ جمعی نقب می« روایتی تعاملی»خود حين مبارزه نيست؛ بلکه در 

 دارد. های در بند رژیم شاه را بيان می تشکيالتی گروه سازمانی و درون درون

نه مورد وثوق شاهی به دليل رعایت اصول اختفا و عملگرایی ماجراجویا عزّت

گرا بود. در حوزة اعتقادات مذهبی نيز به دليل باورهای سنتی و  های چریکی اسالم گروه

ها مورد توجه روحانيت  و انحراف برخی گروه« تغيير ایدئولوژی»درك درست از ماهيت 

گيرد. این مبارز سياسی در سطح دوم روایت مانند راوی سوم شخص،کشاکش  قرار می

نما،  کند. در این سطح توصيفی از رفتارهای متناقض های سياسی را بيان می ها و گروه جریان
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به »کند.  های پنهانی به مثابة بخشی از متن تاریخی خودنمایی می ها و نگاهوگو گفت 

تواند کيفيت  شود و می ها کشيده می شخصيّتای که خوانندة کنجکاو به حس و حال  گونه

 (.86: 1385)ميالنی، « ین تصاویر دریافت داردها و تردیدها را از خالل ا اندیشه

 برای تبيين درست دوسطح یاد شده، دو نمونه از کتاب در زیر آمده است:

ها و آخوندها را بورژوا و  ها، بازاری جالب اینکه مجاهدین همراه با مارکسيست»..
ها و  اریشان از همين باز کردند؛ در حالی که همة زندگی و سرمایه خرده بورژوا خطاب می

( این رفتار از زاویة دید سوم شخص راوی برای 235: 1387شاهی،  عزّت« )آخوندها بود.

تصویری که « خاطرات فردی»نشان دادن سطح روایت تاریخ جمعی است. در تببين سطح 

دهد، وجوه   بود، ارائه می شده وی از دیدارش با شریعتی هنگامی که در تخت شکنجه بسته

 دهد: اریخی را به خوبی نشان میسطح خرد روایتی ت

برند...وقتی  دیدم که دکتر شریعتی را به حمام می گاهی بعدازظهر روزهای جمعه می»..

داشتند تا آفتاب به او بخورد. او مرا  می ها نگه گرداندند، نيم ساعتی دم پله او را از حمام برمی
شد، سری برایم تکان  میکرد تا نگهبان دور  شناخت. به این طرف و آن طرف نگاه می می

بند را با ابرو  داد. من هم چشم توانستيم حرف بزنيم. او دستی برایم تکان می داد ... ما نمی می
 .(310)همان:« دادمبردم و با اشاره انگشت جوابش را می باال و پایين می

از مالقات با  شاهی عزّت( Lived Experience)تجربه زیستة تصاویر وی از 

های متنوع روایی و  گيری از شيوه های رژیم پهلوی با بهره در بند در زندان اشخاص مهم

های صرف  واژگان از ظرفيت -برخالف تاریخ خطی -زبانی همراه است. در این روش

ای که  شوند تا واقعيت به امری سيال بدل شوند؛ به گونه روند و باعث می قاموسی فراتر می

توان واقعيت را به عنوان امری سيال و  در آن میهای به وجود آمده  از خالل وضعيت

 عزّت( بنابراین، روایت 212: 1393کنندة گفتمان عصر دریافت کرد )رضوانيان،  منعکس

است، گزارش صرف ازحقيقت  هایی که با آنها مواجه شده شخصيّتشاهی از وقایع و 

(. عالوه بر 41:  1385نيست؛ بلکه او گزارشگر روایتی خاص از حقيقت است )ميالنی، 

های هژمونيک در دوسطح کالن و خرد را  بندی توان تقسيم این، از خالل روایت وی می

 های سياسی و تاریخیِ کالن نشان داد. منطبق با تحليل
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 قدرت هژمونیک  -2-2

، 50و  40های رژیم پهلوی، به ویژه در دهة  ایدئولوژی حاکم بر محيط فرهنگی زندان

شود.  شاهی نشان داده می عزّترون سازمانی و فردی در روایت در سه وجه حاکميتی، د

است. راوی در تبيين این  این سه وجه برآیند دوپارگی جامعة ایرانی را در دو دهه بر شمرده

های ایدئولوژیک در مناسبات اجتماعی موضع خود را با  بندی گيری با صورتسه جهت

دارد. در نتيجه ا به طور مشخص بيان میحاکميت )رژیم شاه(، گروه/سازمان و تشکيالت ر

های سنتی وجود دارد که های ایدئولوژیک، فرایندی از بازسازی اندیشهگذاریاین فاصله

دهد، تالشی است تا ( شرح می1378کند. آنچه راوی در زمان روایت خود) تالش می

« نی کندهای توليد و زندگی زمان را به نفع خود و به نفع طبقة حاکم پشتيبا روش»

(Althusser,1973:137 این فرایند قدرت نرم و هژمونيک است که در مواجهة .)

شود. بر این اساس، مجموعة  های خرد و کالن به عنوان جدالی هميشگی پدیدار می قدرت

 توان در سه بخش تقسيم نمود: شاهی را می عزّتخاطرات 

های  انقالب. ج: فعاليتهای حضور در سياست. ب: دورة مبارزة پيش از  الف: زمينه

 پس از انقالب.

های حضور در  درصد، به زمينه 5/14صفحه،  78صفحه کتاب تعداد  571از مجموع 

درصد، به 19صفحه،  107درصد به دورة مبارزة با حاکميت و  66صفحه،  368سياست، 

 نو بيان وجوهگراییهای تاریخهای پس از انقالب اختصاص دارد. یکی از شيوه فعاليت

شاهی در بخش ميانی  عزّتهای رقيب برای حيات مقتدرانه است. تعارض تمامی قدرت

های چریکی بيرون از زندان )با حاکميت( و مجادلة خاطرات خود این منازعه را در جنگ

دهد. هر یک از  فکری با گروه های چپ و تغيير ایدئولوژی دادة درون زندان نشان می

( یا به قولِ master narrativeنگری)روایت کالن( ) جهانها برای حيات مقتدرانه،  گروه

سودای چيرگی »ها در ستيز هستند و  ( خود، با دیگر روایتparadigmکوهن نمونه اعالء)

های اعالی  پروراند. جوامع در حالِ گذار صحنة نبرد نمونه بر کل جامعه را در سرمی

 (.338: 1385)ميالنی،  اند متفاوت و اغلب متعارض
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بندی زندانيان در دو  زنند. آنها باتقسيم ها دامن میوالن زندان نيز به این منازعهمسئ 

عمومی بردند. در این بند،  2مرا به بند »بخش زندان، دو جبهة متفاوت را پدید آوردند 

(. 339: 1387شاهی،  عزّت« )ها در طبقة پایين بودند ها در طبقة باال و غير مذهبیمذهبی

نيان در دو طبقه باال و زیرین بيانگر روابط بيناگروهی است. تأکيد قدرت بندی زندا تقسيم

جویی یک طبقه نسبت به طبقة  بندی برای ایجاد حس رقابت و برتریبر این تقسيم مسلّط

دیگر است؛ اما در این ميان، راوی در کدام طبقه قرار دارد؟ زاویة دید او در انتخاب 

ها را در طبقة  ها و غيرمذهبی تفسير همان کسانی که مذهبیها چه تأثيری دارد؟ او به روایت

گر  شکنجه»اند )مسئوالن ساواك(، در ميانه جای دارد.  پایين و باالی زندان قرارداده
گفت:... تو اآلن مورد اعتماد همه هستی. مذهبی و غيرمذهبی، چپی و مجاهد، همه تو را به 

 .(362ان :)هم« شناسند و قبولت دارند عنوان قهرمان می

شود که  های مختلف معلوم می شاهی از زندانيان و گروه عزّتهای  در توصيف

های مختلف زندانی با  برخوردار نيستند. گروه مسلّطیک در زندان از قدرت  هيچ

های گوناگون در یک مجموعه حضور دارند و سایر زندانيان سياسی در عمل با  دیدگاه

شاهی نيز از منظر یک راوی تاریخی یا روشنفکر  عزّت. های آنان در ارتباط هستند اندیشه

گرامشی نيز اعتقاد دارد نگرد؛ زیرا او چنانچه آنتونیرو نمیانقالبی به رویدادهای پيش

( بلکه توصيفگر رفتارها و 467: 1388)ریما مکاریک، « دهنده ندارد. نقش راهنما و سازمان»

 های فردی و جمعی است. کنش

 های فردی با روایت جمعی تتوازی روای -2-3

نو توازی روایت فردی با روایت جمعی است.  گرایی های تاریخ یکی از بهترین ویژگی

شود، رویدادهای متناسب با زمان  به همان شکل که خاطرات و احوال شخصی فرد نقل می

شود. در واقع راوی از تاریخ فردی به  با وی مطرح می وگو گفتتحوالت وی نيز از خالل 

زند تا ميزان تأثيرپذیری از یکدیگر را نشان دهد. در بخشی از روایت  اریخ جمعی نقب میت

خلق و تغيير  شاهی وی برای نشان دادن مرزبندی ایدئولوژیک سازمان مجاهدین عزّت

 کند:کاریِ سران سازمان را مطرح می ایدئولوژیک آنان، الپوشانی و پنهان
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ایده و عقيده خود را بر مال سازید، سازمان  مسعود به آنها گفته بود اگر شما» 
ضربه می خورد. پس به خاطر حفظ هویت سازمان، حفظ ظاهر کنيد و حتی نماز 

گرفتند  کردند، در نوبت خود قرآن می بخوانيد... این افرادی که کتمان عقيده می

ها که مارکسيست  کردند... من به مسعود رجوی گفتم: این و ظاهر امر را حفظ می
ستند، چرا نماز می خوانند؟ گفت: کاری به آنها نداشته باش... اینها از مذهب ه

فهمند و ما هم برای تفهيم به آنها نه وقتش را داریم، نه حالش را.  چيزی نمی
کنم که نماز نخوانند تا  گفتم: نخير. من اینجا وکيل خدا هستم به اینها اعالم می

قت دارند... آنها به شدت عليه من هر مدتی هم که می خواهند برای تحقيق و
راست ارتجاعی است، فاالنژ  عزّتگفتند:  موضع گرفتند و اعتراض کردند... می

است. من بر سر موضع خودم اصرار کردم. من تصميم گرفتم که جدا و مستقل 

کار کنم... به این ترتيب جریان فکری مستقل از مجاهدین شکل گرفت. سران 
گرفتند که این افراد مهندس و ليسانسه چه  و ایراد میمجاهدین ناراحت بودند 

را  شاهی عزّتسواد های خری هستند که گول این آدم بی آدم
 (.397-395: 1387شاهی،  عزّت)«خورند می

شاهی در هر دو وجه روایت فردی و جمعی یکپارچگی و توازی  عزّتدر خاطرات 

نو  گرایی شود. در تاریخ ایی نمایان میه ریزد و گسست ای موارد به هم می روایت در پاره

)ميالنی، « سپرد. های متکاثر و گاه متضاد ره می ها و روایت به واقعيت»این گسست 

شاهی را از سنخ  عزّتها و تعاطی، مجموعة خاطرات (. همين گسست توازی40:1385

ک راوی کننده نيز به کم نوشت تدوین برد. در این راه، شيوة پی خاطرات صرف فراتر می

های  های متعدد، گوشه نوشت کنندة کتاب با ارائة پی است. محسن کاظمی تدوین آمده

یی با خبرگزاری وگو گفتکند. وی در  شدة تاریخی را بازگو می مغفول و به حاشيه رانده

گویی و روایت شده، فقط نوعی خاطرهامروز چاپ میخاطراتی که تا به »گوید:  کتاب می

کنندة خاطرات و راوی به وجود آمده  این کتاب دیالوگی بين تدوینبوده است؛ اما در 

 .(iricap.com « )است

 

http://www.iricap.com/newscontent.asp?id=1262
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 شبکه رفتارهای سیاسی  -2-4 

شناختی آن  های جامعهشاهی از  جمله آثاری است که داده عزّتمجموعه خاطرات 

سناد تاریخی انطباق داد. با  همسویی همين اسناد است که  تصویر مناسبی از توان با ارا مـی

های (. یکی از این داده82: 1385لوئیس، آید )ر.ك:رویدادهای تاریخی پدید می

شاهی از جریانات سياسی و اجتماعی دهة سی و  عزّتشناختی، روایتی است که  جامعه

( نيروهای 1388)شناسی سياسی در ایران نجریادهد. علی دارابی درکتاب چهل ارائه می

جریان مذهبی و  -1کند:  جریان زیر تقسيم می 5را به  1357تا1320سياسی در ایران از 

گرا به  جریان ملی -2اسالمی، نماد این جریان فدایيان اسالم و حزبِ ملل اسالمی بودند.

سيستی شامل حزب جریان چپ یا مارک-3 1320نمایندگی جبهة ملی بازمانده از شهریور 

جریان التقاطی با ترکيب نهضت آزادی و سازمان -4های فدایی خلق.  توده و چریک

نوین  طلب، نماد بارز آن، دو حزب رستاخيز و حزب ایران جریان سلطنت -5مجاهدین خلق.

شاهی در طول دوران مبارزه و زندانی شدن در زندان اوین و زندان  عزّت(. 69-32بودند )

ای است. وی به شيوه های برشمرده ارتباط داشته مختلف با افراد برجستة جریانقصر به طرق 

دهد. به توصيفی شبکة پنهانی و پيچيدة درون سازمانی بسياری از جریانات فعال را نشان می

گيری سازمان مجاهدین خلق و رویدادهای دهة پنجاه عنوان مثال در تاریخ رسمی شکل

ر ایدئولوژیک شده است، در زمان مبارزات و پس از آن این سازمان که منجر به تغيي

شاهی در آغاز روایت  عزّتهای روایی و الپوشانی وجود دا شته است. از آنجا که  گسست

به « بدون حذف، تفسير و انتخاب»خواهد داشت، « صراحت لهجه»خود تأکيد داشته 

 پردازد: موضوع تغيير ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق می

دهی شده و با  از لو رفتن موضوع تغيير ایدئولوژیک سازمان بایکوت خيلی سازمانبعد »
ها  و هر کسی از مذهبی(. »... 411: 1387شاهی، عزّت.« )شدنظام تشکيالتی اجرا می

گفتند: بند یک، بند کردند. میمخالف آنان بودند عليه آنها تبليغات مسموم درست می

(. راوی بدون آنکه از واژة پراکندگی، 421است )همان:هها و مرتجعين و ساواکیبریده

ای  های مذهبی سخن بگوید، با نشان دادن واقعهتفرقه و تشتت در شبکة رفتاری سازمان

رساند که بازتاب  گيری می تاریخی و بدون قضاوت دربارة آن، خواننده را به این نتيجه
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جب پدید آمدن گروهی افراطی تغيير ایدئولوژیک برخی رهبران سازمان مجاهدین خلق مو

 با گرایش به مارکسيسم و گروهی مذهبی با گرایش به اصول اوليه سازمان شد:

بُردند. در این ایام در زندان قصر چند جمع  6و 5در زندان قصر ما را به بند »

ها بود... یک جمع  مختلف حضور داشتند. یک جمع، جمع هميشگی کمونيست
دادندکه در راستای منویّات و تصميمات و  دیگر را مجاهدینی تشکيل می

شده از طرف رجوی و خيابانی قرارداشتند. جمع دیگر متشکل  های تعيين سياست
از گروه ميثمی و تعدادی از معترضين و مخالفين سازمان مجاهدین بود... جمع 

شدند که با خط مشی و استراتژی سازمان  نفر می 35معترضين با آمدن ما حدود 
دند و به اتفاق گروه ميثمی در یک جمع قرارداشتند. این دو )معترضين مخالف بو

ها با  و گروه ميثمی( در دو فاز جدا از هم بودند؛ ولی به دليل برخی مخالفت

 (456-7کردند. )همان: سازمان، اشتراکاتی داشتند و با هم زندگی می

 ها گفتمان بازتولید شبه -2-5

های تاریخی، ایجاد پویایی و  در بحث روایت طمسلّهای  یکی از ایرادهای گفتمان

تالش دارد تا از طرق گوناگون  مسلّطهای متنازع است. در واقع گفتمان  رقابت بين گفتمان

های متفاوت، جهانی مصنوعی و کاذب در مقابل فرد یا گروه قراردهد. مهمترین  و در زمينه

 عزّت(. 43: 1384)خرمی، هدف نيز جلوگيری از تجربة مستقيم تاریخ توسط فرد است 

های درون گروهی و اجتماعی حاکميت را در حل  شاهی در خالل روایت خود بحران

 دهد: مسائل اندیشگانی در سطح کالن با توصيف حادثه تاریخی شرح می

حساسيت مرا به مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم و مملکت افزایش  ... محيط بازار» 
ها به عنوان شاهی به عنوان  عضو یکی از گروه عزّت(. 30: 1387شاهی،  عزّت« )دادمی

پردازد و  گفتمان متنازع، پس از این مطلب به اولين تجربة سياسی جمعی خود می خرده

گفتمان بزرگتر از فرد) مشارکت در هيأتهای مذهبی و  خواننده را همراه خود به خرده

ياسی، آتش مبارزه بيشتر و بيشتر در های س با عميق شدن در فعاليت»دارد:  مبارز( گسيل می
گشتم  که روح سرکش و ناآرام مرا سيراب کند.  کشيد، به دنبال جایی می من زبانه می
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های مؤتلفة اسالمی بازار بود. من از طریق تعدادی از  یکی از مراکز مهم فعاليّت هيأت 
 .(31)همان :« دوستانم: ميرهاشمی و لشکری به این تشکيالت راه یافتم

های اجتماعی ناتوان  های خرد و بحران در پاسخگویی به مطالبات گفتمانمسلّطفتمان گ

آید تا به عنوان گفتمانی  ها پدید می گفتمان شود و شرایط برای وفاق و بازتوليد شبه می

ارائة دستگاه  فکری خود، »قرارگيرند و از این راه با  مسلّطرقيب در مواجهه با گفتمان 

دهی کرده و تفسيری جدید از واقعيّت  را به صورتی جدید هویت سوژه های اجتماعی

 .(48: 1395)اسماعيلی، « ای جدید یاری رسانند کنند و به آفرینش جامعه اجتماعی ارائه

افتد، رژیم به دليل فشار افکار  اتفاق می 56های رقيب در سال  گفتمان بارز شبه ةنمون

اش بيفزاید؛ لذا از بر تعداد زندانيان سياسیحاضر نبود »عمومی جهانی و حقوق بشر دیگر 

 ها و مبارزین مسلح آنها را بکشند: آن پس مأموران کوشيدند تا در درگيری با چریک

است؛ لذا با خيال راحت در  شان کشته شده پنداشتند که رفيق دوستان هم تيمی آنها می»

رژیم در برابر سؤاالت حقوق دادند ... به این ترتيب  همان خانه تيمی به کار خود ادامه می
ها جوابگو بود... با این حال  بشر مبنی بر کشته شدن به اصطالح خراب کارها و تروریست

رژیم حيران از حرکت شتابان انقالب بود. یکی از بزرگترین اشتباهات خود را مرتکب 
شاهی،  عزّت«)شهریور در ميدان ژاله دست به سرکوب خونين مردم زد ... 17شد. در 

شود و  حاکميت به حاشيه رانده می مسلّط(. با این اشتباه فاحش گفتمان 2-461: 1387

تصميم گرفتيم موضوع »شوند.  های رقيب بازتوليد می های مختلف به عنوان گفتمان گروه
ها در ميان بگذاریم، آنها پذیرفتند اما به توافق نرسيدیم... وقتی  اعتصاب غذا را با چپی

رسيم. گفتيم شما کار خودتان را بکنيد ما هم کار خودمان را. این نظر  یدیدیم به توافق نم
ها هم بيانه خودشان را  مقبول افتاد... ما برای خود، متن بيانيه جالبی نوشتيم... کمونيست

 .(462)همان: « دادند و مجاهدین و افراد ميثمی هم بيانه آنها را امضاء کردند

 بندی دانایی صورت-2-6

نو مفهوم قدرت است که در آن  گرایی ز مفاصل اصلی تاریخیکی دیگر ا

بر « ميشل فوکو»پذیرند. این تأثيرپذیری به قول  های متعدد از یکدیگر تأثيرمی بينی جهان

زبان »گيرد که  در آن بندی دانایی صورت مییا صورت  Epistemeاساس مفهومی به نام 
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دهند  های خود را گسترش میدارند، بينشو افکار هر دوره بر اساس تعریفی که از حقيقت 

هایی را برای  های خوبی و بدی، رفتارهای قابل قبول و غيرقابل قبول و ارزش و مالك

ها مفهوم ایدئولوژی را  (. این ارزش157: 1393کنند)مقدادی،  قضاوت و داوری تعيين می

( است. subversionسازی ) سازد. راه برون رفت از این فروبستگی ویران برجسته می

گرِ به بيان درآمدن و مرئی شدن هر تفسير سرکوفته، ممنوع یا مخالف با نمایان»سازی  ویران

شاهی در یادداشت آغازین کتاب  عزّت(. 459: 1388)ریما مکاریک،  «نظم اجتماعی است

در گفتن »نویسد:  های رایج تاریخی می گذاری در بارة استفاده از زبان نامرسوم و ارزش

... اتم از القاب و عناوین افراد استفاده نکردم و همه را با کلمه آقا یا خانم یاد کرده ام خاطر
 عزّت« )هاست ادبی در گفتارم به خاطر رعایت گفتار و فرهنگ ساواکی بخشی از بی

های دانایی منجر  بندی سازیِ صورت نو همين ویران گرایی (. اساساً در تاریخ6: 1387 شاهی،

ها از تصرفات  نوشته خاطره»است که  شود؛ زیرا به تحقيق مشخص شده می به کشف حقيقت

پرداز و صانعانِ خاطره مصون نمانده است؛ بنابراین،  هشيارانه و ناهشيارانه ناسخانِ خاطره

« شان ها اهميت دارد محتوا و مندرجات آنهاست، نه سازه و صورت ادبی آنچه در این نوشته

 .(438: 1396)کمری، 

کند. در این دوره  اهی پس از پيروزی انقالب در کميتة انقالب فعاليت میش عزّت

بندی خاصی از که از انقالب دارند، صورت« تعریف هيجانی»نيروهای انقالبی بنا به 

 شاهی منافات دارد: عزّتدهند که با منش و روش افراد انقالبی مثل  حقيقت ارائه می

... در  است ئيس زندان اوین، دستگير شدهروزی متوجه شدم سرگرد افشار، معاون ر»
زندان، او چند برخورد با من داشت. حال او دستگير شده بود. برای دیدنش به اوین رفتم. 

که سه روز آب را برای زندانيان بستم...  اند. این های خيلی بدی برایم داده گفت: گزارش
طوری نيست که  افشار آنسراغ آقای گيالنی )محمدی گيالنی( رفتم و گفتم: این سرگرد 

اند... با توضيحاتی که به آقای گيالنی دادم، حکم حبس ابد او تبدیل به  گزارش کرده
پانزده سال زندان شد. یکی دو ماه بعد در حال خوردن صبحانه بودم که از رادیو شنيدم 

رفتم  سرگرد افشار، معاون رئيس زندان، به اتهام چه و چه اعدام شده ، خيلی ناراحت شدم. 
 .(502: 1387شاهی،  عزّت« )و ته و توی قضيه را درآوردم
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، زدندکسانی که بدون ضابطه و عليرغم قانون دست به اقدامات به ظاهر انقالبی می 

 عزّتثباتی و هرج و مرج در ساختار قدرت در حال شکل گيری بودند. درصدد  ایجاد بی

بندی جریان انقالب  ب( از صورتاز پيروزی انقال شاهی در بخش سوم روایت خود )پس

گوید. در خالل آن سخن می« گسترش بينش»از مناسبات ایدئولوژیک قدرت و همچنين 

 «رفتارهای قابل قبول و غيرقابل قبول»این روایت وی  با نشان دادن مالك خوبی و بدی و 

 کند:های مختلف برای تنازع قدرت اشاره می به صورت

رحمی برای یارانشان ترسيم کرده  ز من چهره خشن و بیدر حالی ا مجاهدینآنها» 
توانند شهادت دهند که من  بودند که حتی امروز کسانی که آن دوران را به یاد دارند، می

« کردم حتی یک سيلی هم به یک نفرشان نزدم و بقيه را هم از اِعمال خشونت منع می

 .(492)همان:

ن مبارزه نيز وجود داشته است. گفتمانی در طول دورا هایشگرد صورتبندی 

برای « هایی ایجادارزش»و « حقيقت»گران ساواك برای نشان دادن تعریفی از  شکنجه

کردند. اقدام آنان سرکوب و شکنجه برای نشان حاکميت از هيچ اقدامی فروگذار نمی

 دادن قدرت پوالدین ساواك بود:

چکه  ن ذوب شده چکهآن شب من لخت و عور بودم. شمعی روشن کردند. پارافي»
در مقابل  .(281)همان :« کرد سوزاند و پوست را سوراخ می ریخت و می روی بدنم می

 بندی غالب نيروهای مذهبی را نشان می دهد: صورت ،شاهی نيز عزّت

موضوع دیگری که محل سوءاستفاده بازجویان بود، تعصب من بود و اعترافاتی که »

دانستند که من آدم متعصبی هستم و کارهایی که در  بود. آنها می کرده وحيد افراخته

 .(363)همان :« گرفته در نقطة مقابل اعتقادات من است صورت مجاهدینسازمان

های حقيقت از سوی ای موارد برای نشان دادن مالكگران ساواك در پارهشکنجه 

)و سایر شاهی  عزّتگران با شدند، گقتگوی یکی از شکنجهمتصل می وگو گفتخود به 

 زندانيان( در بارة اقتصاد کشور وجه دیگری از ایجاد صورتبندی دانایی حاکميت است:

اند ما وظيفه داریم از اقتصاد هایش گفتهاعلی حضرت همایونی در یکی از صحبت»
شوند. اگر آنها ورشکسته شوند،  غرب پشتيبانی کنيم. چون اگر نکنيم، آنها ورشکسته می
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دانستم که بيان همين اندازه از  رود، گفتم: بله درست است... می می اقتصاد ما هم از بين
سوادم و این  کردم جابيندازم که من بی شود. سعی هم می نظریاتم برایم گران تمام می

 .(293همان: )«غرضانه می زنم ها را بی حرف

ها  بندی های گفتمانی برتر و صورتهای رقيب در ایجاد ارزشبنا به نظر فوکو قدرت 

 شوند.ها را مرتکب می ها و محدودیت گویی ایدئولوژیک، انواع تضادها، پوشيده

شود. پس از پيروزی  دچار تضاد عملکردی می 56رژیم پهلوی در اوایل سال »
کارتر در انتخابات آمریکا و اصرار وی برای گسترش آزادی و حقوق بشر در  جيمی

رایط مناسب برای زندانيان سياسی را صادر پيمان آمریکا، شاه دستور ایجاد ش کشورهای هم
گيرند از زندان اوین بازدید کنند؛ و بازرسان صليب سرخ تصميم می» .(461همان:« )کند می

لذا رژیم درصدد تخليه محکومين از اوین به زندان قصر بود تا به بازرسان صليب سرخ 

لذا ( »... 439همان: « )دبنمایاند که زندانيان در شرایط قانونی و مناسبی به سر می برن
ساواك هر چه ما را به این بند به آن بند واز این زندان به آن زندان منتقل کرد؛ نتوانست ما 

 .(451همان:« )را از چشم آنها دور نگه دارد و مجبور به نشان دادن ما شد

آید که حاوی صدای کمتر شنيده شده در  شاهی تالشی به چشم می عزّتدر روایت 

پردازد، در ساخت  اریخ است. رفتارهای او و اشخاصی که به توصيف آنها میروایت ت

حاکميت  مسلّطفکری جامعه نقش پيدا کردند و تا امروز توانستند زبان خویش را در زبان 

خلط نمایند تا سرانجام به غلبه هژمونيک صدای فروخفته بيانجامد. چنانچه ميشل فوکو 

های تاریخی بهره  بندی دانایی باید از گسست ا صورتمعتقد است که برای درك اپيستمه ی

های تاریخی هر نوع قطعيت و تداوم برساختی با اعمال زور و تطميع را  ببریم، زیرا گسست

نویسان سنتی که برای تاریخ مبدأیی قائلند و با اتکای  زیر سؤال می برد. او بر خالف تاریخ

کند  زمان حال برسند، از زمان حال آغاز می کنند تا به به آن مبدأ یک سير مدام را طی می

 .(10: 1381کند )حایری، ها را بررسی می رود و گسست ها می و به گذشته
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 گیری نتیجه -3 

نو در بررسی و تحليل متون نشان داده  گرایی در این پژوهش، ده قاعدة کلی تاریخ

گونة ادبی ای از  های این قواعد در نمونه بندی شده است. بررسی شگرد صورت

گرایی نو صورت گرفته است. در مجموعة خاطرات  نویسی بر اساس ماهيت تاریخ خاطره

ها و  ها و تداوم برساختی روایت بر اساس دیده های تاریخی، قطعيت گسست شاهی،  عزّت

های وی برجسته شده است. راوی با بيان گفتمان غالب با مداخلة هژمونيک بر محيط  شنيده

های بيرونی/ درونی،  ، گفتمان50و  40های رژیم پهلوی، به ویژه در دهه  انفرهنگی زند

را به  آنهاو برون سازمانی   های در بند همچنين رفتار درون رقابت و تنازع بين  افراد وگروه

های  سازی گسست شاهی در روایت خود با برجسته عزّتکند.  ای تعاملی بيان می شيوه

و تحریف، چه در دوران مبارزه و چه پس از پيروزی انقالب  ها، سکوتتاریخی، الپوشانی

هد. از خالل این  دای سيال و در سيطرة قدرت نشان می اسالمی، واقعيت را به عنوان مقوله

سازی و در نهایت برساخت  های تاریخی رفتارهای متناقض، بایکوت، جریان گسست

 شود. ( تاریخی نمایان میfactسند )ها برای ایجاد یک  واقعيت از سوی برخی افراد و گروه

شاهی نشان داده شده است که مجموعه قواعد تاریح  عزّتدر تحليل شيوه روایتگری 

شود: نخست سير کلی روایت از آغاز تا پایان به عنوان  گرایی نو در دو سطح برجسته می

ز های خاطرات فردی است و دیگری روایتی ا بندی روایتِ راوی که واجد صورت کالن

گر  شاهی( مانند روای کانونی و مشاهده عزّتسوی راوی سوم شخص. این راوی )

کند. در این سطح توصيفی از رفتارهای  های سياسی را بيان می ها و گروه کشاکش جریان

های پنهانی در یک متن به مثابة بخشی از  رفتار تاریخی  ها و نگاهوگو گفتنما،  متناقض

توان  شاهی عالوه بر موارد برشمرده می عزّتخاطرات  کند. در مجموعة خودنمایی می

انواع چيدمان واژگان، گزینش اصطالحات خاص و نکات مؤکّد و محذوف را برای نشان 

 دادن وجوه مختلف مغفول تاریخ مورد پژوهش قرارداد.
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