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 در هزاردستان» دیگری«
  

  بهداد بیرانوند
  دانشگاه زنجان -دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی

  چکیده
در (و باختین ) در حوزه فلسفه(سارتر  از مفاهیم مهمی است، که در سالیان اخیر توسط هوسرل، هایدگر،» دیگري«مفهوم 

اندازهاي جدید در مباحث فلسفی و ادبی گردیده  شمچ   توجه به این مفهوم سبب ایجاد. مطرح شده است) حوزه ادبیات
این پژوهش بر آن است تا . گونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است است؛ اما در سینما، این مفهوم هنوز آن

لی در اندیشه او، به سراغ سریال معروف هزار دستان ع» دیگري«با استفاده از آراء میخاییل باختین و جایگاه مفهوم 
هاي این  را در داستان و دیالوگ» صدایی تک«و» حذف دیگري«حاتمی رود و ضمن واکاوي آن بر اساس این مفهوم، 

هاي  دیالوگ: توان به چند دسته تقسیم کرد هاي این مجموعه را می بر این اساس، دیالوگ. مجموعه تلویزیونی نشان دهد
هاي مبتنی بر تشویق براي حذف،  ترس و ارعاب، دیالوگ هاي مبتنی بر مبتنی بر تهدید و خط و نشان، دیالوگ

هاي مبتنی بر کنایه زدن به قصد  هاي مبتنی بر رجزخوانی، دیالوگ هاي مبتنی بر اشتیاق براي حذف، دیالوگ دیالوگ
  .کنندهمظفر به عنوان عامل حذفهاي خان هاي مبتنی بر تحقیر و دیالوگ ترساندن، دیالوگ

 صدایی، علی حاتمی، هزاردستان ، دیگري، تکباختین: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

هر اثر هنري بروز تالش و تفکري است که هنرمند از جامعه خود گرفته است، حتی اگر با زمان آفرینش اثر هنري فاصله 
با زبان و تخیل واسطۀ هنرها به . هاي مستقل هنرمند در آفرینش آن است داشته باشیم، بازهم اثر هنري گویاي برداشت

  .شود تر شدن آنها به یکدیگر می باعث نزدیک رابطهکنند و این  هم رابطه برقرار می
قابل  هاي مشترك زیادي با آن پیدا کرده که در تمام سطوح، زمینه مستقیمی که با ادبیات دارد،رابطۀ سینما هم به خاطر 

  .بررسی است
هر فیلم از عناصري تشکیل شده که مستقیما . ست، بیراه نباشدتر نی شاید گفتن این که هیچ چیز از ادبیات به سینما نزدیک

. ترین عنصر مشترك داستان، گفتگو، شخصیت والبته روایت به عنوان اصلی: عناصري مانند. در ادبیات حضور دارند
اال دارد و چه در ادبیات به عنوان اخالقیات و هنرو زیبایی مطرح است، در سینما هم جایگاهی رفیع و و عالوه بر آن، آن

کنند و با یک فیلم مانند یک متن  شاید براي همین نزدیکی باشد که گاهی دوربین در سینما را به قلم در رمان تشبیه می
اي است از مناسبات درونی عناصر یا رمزگانی که در آن به کار  هر فیلم چونان یک متن، مجموعه«کنند؛ زیرا  برخورد می

  ).156:1371:احمدي(»متن است یلم در حکم بررسی مناسبات درونیبررسی ساختاري هر ف. اند رفته
مانند هم «کسی که نقشش در سینماي ایران . کند هاي زیبایش را تداعی می نام علی حاتمی در ذهن اهالی سینما، دیالوگ

گامان  ز پیشو ممتاز است و او را ا برجسته) و مهرجویی نادري ،تقوایی کیمیایی،(نسالن و معاصران نام آور خودش 
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هاي وي که هم در  ادبیات کالسیک ما در فیلمجانبۀ همه  حضور ).17:1375:حیدري( »آورند سینماي ایران به حساب می
ترین فیلمساز  عنوان ادبیاتیشایستۀ او را  هایش حضوري پررنگ و چشمگیر دارد، هاي فیلم گفتگوها وهم در داستان

از . ادبیات وفرهنگ این سرزمین جستجو کردحوزة هاي وي را باید در  داستانردپاي گفتگوها و . کند سینماي ایران می
گرفته تا آرکایسم  فولکوریکهاي جاري در ادبیات  المثل، از اشعار و ترانه هایش ازمثنوي گرفته تا کنایه و ضرب اقتباس

  .واژگانی و نحوي در گفتگوهایش
هاي سیاسی ایرانِ قبل و بعد از جنگ  که بر حول محور بازي) 1367قسمتی  15(دستان هزار او مجموعۀ در میان آثار 

هاي فراوانی را  این فیلم در زمان خودش وحتی پس از آن نقدها و تحلیل. جهانی دوم استوار است، جایگاه خاصی دارد
این مجموعه را در مبحث سیاست و به خصوص  از جواد جوادي که» فریدونیان و ضحاکیان«دیده است؛ از جمله 
خان بزرگ و شخص هزار «از دیدگاه او . داند کند و آن را نمونه بسیار خوبی براي این موضوع می الیگارشی واکاوي می

کند به طوري  اداره می) الیگارشنمایندة (، سیاست داخله و خارجه وهمه را به عنوان سر الیگارش جنگ دستان مملکت،
نمونۀ . این نقد فقط به قدرت شخص هزاردستان پرداخته است. )27:1370:جوادي( »شاه فقط لولوي سر خرمن است که

این نقد، حاتمی . خان مظفر با میرزا فرمانفرا پرداخته شده استمقایسۀ است که درآن به » هزار دستان نقد تاریخی«دیگر، 
فیروز فرمانفرما ارائه اي ازمیرزا  حاتمی در این مجموعه چهره« :گوید کند و در توجیه آن می را متهم به تحریف تاریخ می

ناقض ارتباط  در حالی که مستندات تاریخی، موکداً. وي در تناقض استچهرة هاي تاریخی  دهد که با واقعیت می
 »ها توسط او داللت دارد مجازات است و بر تحت امر داشتن ارتشی شخصی از تروریستکمیتۀ فرمانفرما با 

  ).173:1375:توحیدي(
توسط برزو ماسالی است که » شکنجه و مرگدربارة هزاردستان فیلمی «این مجموعه نوشته شده، از دیگر نقدهایی که بر 

ریشه در  به عنوان آدمی بی خان مظفر را«: نویسد پردازد و می مجموعه می این) نقد سینمایی(به نقد فیلمنامه و داستان 
وپا کند ناچار اورا در هتلی دو اشکوبه اسکان  تواتند برایش منزلی یا شغلی دست که حتی خود کارگردان هم نمی فیلم
نهد  بردبار میهنرپیشۀ تواند پنبه و چلوار بر شکم  کارگردان تا می. علت این عظمت جناب خان هم معلوم نیست. دهد می

بر  گذرد و فیلم به قدرت خان حاکم از پیچ و خم سناریو میکالسکۀ . تا حرکت او را وزین و قدرتش را چشمگیر کند
ها را به  گیرد و کارگردان همه جا پاي انگلیسی هاي گوناگونی را در بر می هاي این فیلم، آدم قتل. آید دشواري فایق می هر

  ).1375:465:حیدري( »کند ها را تحریف می کشد و در واقع دخالت واقعی انگلیسی میان می
» چند صدایی«و » دیگري«مفهوم موعه بر اساس کند، تحلیل این مج آن چه نوشتار حاضر را از نقدهاي پیشین متمایز می

چند «و » دیگري«در سینما، ضمن بررسی مفهوم ) گفتگو(دیالوگ در این نوشته به سبب قابلیت باالي عنصر . است
  .پردازیم می هاي علی حاتمی در ارتباط با این مفاهیم مذکور، به واکاوي دیالوگمجموعۀ در » صدایی

  
  

  دیگري
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 ٤٠٥/  در هزاردستان» دیگري«

    

 

 
 

ژان پل . گذرد است که از مطرح شدن آن زمان چندانی نمی» دیگري«مهم ادبیات در دنیاي امروز هاي  یکی از نظریه
دیگري هرگز توجه پیروان حقیقت را به خود مسالۀ بسیار تعجب آور است که « :نوشتهستی و نیستی  در کتاب سارتر

. هاي متفکران داشته باشد میان نظریه؛ چرا که این مفهوم باید جایگاهی ویژه در )20:1353سارتر (» جلب نکرده است
 .دانست بزرگ براي خودش میدغدغۀ مفهومی که از دیرباز مورد غفلت قرار گرفته است، اما سارتر آن را یک 

و از این رو . ارتباط میان دو ساحت فاعل شناسا و متعلق شناسا استهستی و نیستی هاي اصلی سارتر در کتاب  دغدغه«
بر این سارتر از قسم سومی از  عالوه .وجود در خود و وجود براي خود :کند قسمت تقسیم میسارتر وجود را به دو 

  ).2: 1390شهر آیینی ( »وجود سخن در میان می آورد به نام وجود براي دیگري
و از کند  بر این اساس انسان با دیگران و در میان آنها زندگی می. بیانی دیگر از وجود در خود است» وجود براي دیگري

کنند  که دیگران چون من نیز در آن زندگی می کنم از منظر سارتر من در جهانی زندگی می. این رو بی نیاز از آنها نیست
ذهن باوران در برابر این «رود؛ زیرا  به این ترتیب سارتر با طرح وجود براي دیگري از ذهن باوري فراتر می. میرند و می

کنند  حواس چون من و نیروي فکر همانند من دارند و در کل همچون من عمل میایراد که دیگران چون من هستند و 
وجود من هستند و به الزمۀ دیگران . ما ناگزیر به برقراري رابطه با دیگران هستیم). 125: 1385مدي حا( »پاسخی ندارند

شهرآیینی ( .»وجود خود ما وجود دیگري به همان اندازه براي ما مسلم است که« :نویسد این دلیل است که سارتر می
1390 :2.(  

با نام راه هاي آزادي کند، جلد دوم رمان  منعکس می» دیگري«سارتر را در خصوص عقیدة یکی از بهترین متونی که  
حتما شما در مترو در سالن تاتر یا در قطار احساس « :نویسد اي به ماتیو می است، جایی که دانیل در نامهآخرین مهلت 

سپتامبر  26این همان احساس بود که من براي اولین بار در . اید از پشت دیده شدن را تجربه کردهدهندة آزار ناگهانی و 
آه ماتیو چه مکاشفه اي بود؟ من . در حضور یک نگاه وجود داشتم. ساعت سه بعد از ظهر در باغ هتل آن را تجربه کردم

نگاهی بی وقفه، نافذ و شکست ناپذیر . شدم ام این مدت دیده میو در تم... کردم خود را بشناسم تالش می. شدم دیده می
اما سپس فهمیدم که این ... کرد منزجر بودم که مدام به من توهین می باور کن ابتدا از این نگاه به خاطر این... بر من بود 

. فهمیدم که من هستم سرانجام. این نگاه چقدر اطمینان بخش است. آسودگی و آرامش باشدمایۀ تواند  نگاه چقدر می
من فکر «:گفت یشواي احمقت دکارت را که میکه خاطر تو را رنجیده سازم سخنان پ براي خوشایند خودم و براي آن

دیگر من مسئول وجود داشتن خود درهم و . »شوم پس هستم من دیده می «:و گفتم را تغییر دادم »کنم پس هستم می
ماتیو من فهمیدم . بیند من همان چیزي هستم که او می. د علت وجود من استبین کسی که مرا می. مغشوش خویش نیستم

فهمیدم که هرگز . شناسم شناسی همچنان که من تو را می تو مرا می. اي بین من و خودم هستی که تو هم براي من واسطه
 .»امشخص نخواهی بودتو هم بدون من جز وجودي معلق و ن. توانم چیزي باشم من نمیدربارة بدون دیگري و حکم او 

نشو و نما پیدا  شد و اینگونه این مفاهیم آثار سارتر با توجه به شهرتش با اقبال مواجه می). 187 _181: 1355سارتر (
جان تازه اي ) دربستهنمایشنامۀ خصوصا در (اش  این مفهوم در آثار فلسفی و ادبی واردکردنهر چند سارتر با «. کرد می
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پیش از او کسانی چون هوسرل و هایدگر بودند که این . ورش بخشید، اما او پیشگام این امر نبودبه کالبد سنت فکري کش
به دلیل رویکرد  -هایدگر که سارتر متاثر از آرا او بود خصوصاً -مفهوم یکی از ارکان اصلی تفکر آنان به حساب می آمد

اش خارج  ود تا انسان را از حصار در خود بودگیها پیش از سارتر کوشیده ب اش نسبت به سنت فکري غرب سال انتقادي
بجز سارتر که به طور  ).2:1388دزفولیان (»نیز جزیی از آن باشد، بگشاید» دیگري«ساخته، دنیاي اورا به روي جهانی که 

از  مفصل به این مفهوم پرداخته است، افراد دیگري هم در این زمینه نظریاتی دارند؛ از جمله امانوئل لویناس که یکی
اصطالح (من همواره از سوي دیگري و آنچه او از آن با عنوان دیگریت « :گوید می ترین شاگردان هایدگر است، برجسته

کند، اما همواره همه چیز را بیان  اندیشد و داوري می دیگري می. رود ال مییابد زیر سؤ آگاهی می) هور لویناسمش
از روي نیت نیست؛ بل به این دلیل است که بخشی از نتایج داوري و  خاموشی او در بیشتر موارد به قصد و. کند نمی

تر  او مفهومی از دیگري را درك و کاملچهرة من از راه . اش برخود او نامکشوف مانده است هاي اصلی البته انگیزه
توانم به  گز نمیکند و من هر من داوري میدربارة تواند مرا زیر سوال ببرد، چون  دیگري موجودي است که می. کنم می

. »تواند مرا محدود بکند تواند از من سوال بکند و می این دیگري است که می. یقین از کم و کیف این داوري باخبر شدم
این مفهوم با توجه به ارتباط ساختاري و مفهومی که با ادبیات داشت، کم کم به ادبیات راه پیدا ). 206:1388:احمدي(

در این باره آثار . خود شاهد حضور پررنگ این مفهوم تازه وارد به مباحث ادبی شدنوبۀ یز به ادبیات ن«کرد و از این رو 
جا که او را همانند سارتر و هوسرل، آغازگر  اي ایفا کرد تا آن روس، سهم عمده متفکر هاي میخاییل باختین، و اندیشه

  ).175:1384،انصاري( »اند اهمیت هستی شناختی دیگري براي آگاهی دانسته
  
  در ادبیات» دیگري«

هاي ادبیات  این مفهوم به حوزه واردکردنباختین با امعان نظري که به آثار داستایفسکی داشت بیشترین سهم را در 
پردازد که  می "کس دیگر"مرکزي دنیاي ذهنی و معنوي نکتۀ به  ها و قهرمان مؤلفرسالۀ باختین در بخش سوم « .داشت

من همواره مرگ ": نویسد کند و می آغاز می "مرگ"وي بحث را با پیش کشیدن . دارد او اهمیتی کلیدياندیشۀ در 
در توضیح آن ). 97:1380:احمدي( »"دهم راه زندگی و مرگ دیگران به زندگی خویش شکل می و ازبینم  دیگران را می

دیگرانی در زندگی ما حضور وقتی . کند باید گفت که زندگی ما همواره از راه ارتباط و حضور دیگران معنا پیدا می
ما در جهانی . ها نیست نیاز ازآن زید از این رو بی انسان با دیگران می. اي هم نخواهد بود نداشته باشند، ارتباط و مکالمه

وجود دیگري به همان اندازه « .کشند و خواستار زندگی هستند همچون ما کشیم که دیگران هم در آن نفس می نفس می
این مفهوم در ادبیات، تعلق به پردازندة عنوان  باختین به .)57:1386سارتر ( »ست که وجود خود ما هستبراي ما مسلم ا

 .داد سرکوبگرانه پاسخ می کامالًفرهنگ و مکالمه را با اقداماتی  تالش براي مبادلۀ هرگونهمحیطی ایدئولوژیک داشت که 
زندگی در اتحاد جماهیر شوندة ایط هر چه ناگوارتر راغب به حضور دیگر آواها در شر لزوماًسخن خود باختین «

: پردازد هاي زبانی ممکن می به طرح سه الگو براي موقعیت) 1981(اش  او در یکی از آثار دشوار و معمایی. شوروي بود
 یا حضور آواها و سخنی همها و نا  کید ارزشی، چند سخنی یا همزیستی زبانبستگی ا تک سخنی یا زبانی مشترك و هم
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دارد که در یک  تأکیدرمان بر این نکته دربارة باختین ) 127: 1382مک پین، ( ».هاي گوناگون در یک زبان مشترك سیاق
در واقع نوشتار باختین وجوه مشترك بسیاري با «. توانند در عرض یکدیگر قرار بگیرند رمان موفق آراي متناقض می

باختین مفهوم  منطق مکالمهطرح اصلی کتاب ). همان( »است موسیقی آهنگساز معاصرش دیمتري شوستاکوویچ داشته
یک ملودي به  که هنگامی« :آن باید گفتدربارة است که یک اصطالح موسیقایی است و » پولیفونی«یا  چندآوایی«

 .بریم به کار می را) مونوفونی( آوایی تکاصطالح  )همچون یک آواز ساده(شود  شکل خوانده یا نواخته می ترین ساده
همین ملودي همراه با آواز انسانی دیگر یا آواي سازي دیگر شنیده شود در واقع ترکیبی از دو ساخت  که هنگامی

هاي دیگر، یعنی از  هرگاه ملودي ترکیبی است از ملودي. گوییم می) هوموفونی(آوایی  سیقایی داریم و به آن هممو
) پولیفونیک(چندآوایی در این حالت موسیقی ) شوند را میکه ناکامل اج(متفاوت  چند ملودياجراي دو یا  زمانی هم

نغمۀ آنها مجموعۀ ها در حکم یک ملودي هستند و  هاي داستایفسکی هر یک از شخصیت به نظر باختین در رمان... است
یر کنند و منش درونی هر یک تنها در مناسبتی که با سا سازد؛ به بیان دیگر آنان یکدیگر را کامل می نهایی را می

هاي داستایفسکی را نمونه رمان  او رمان). 99: 1389احمدي، (» یابد ها و با طراح اصلی رمان دارند معنا می شخصیت
شد را  از آنها شنیده می) مؤلف(کالم و صداي راوي  صرفاًبودند و  آوایی تکهایی را که  دانست و رمان چندآوایی می

  .شمرد می معنا بی
اندازهایی جدید در  تحقیقات ادبی و فلسفی از این منظر سبب ایجاد چشم در) ...، گفتگودیگري(باختین توجه به آرا 

باختین و واسطۀ بیناذهنیت، چندآوایی و گفتگو به : که بسیاري از مفاهیم آشناي امروز چون چنان فلسفه و ادبیات گردید؛
ترین نظریه پرداز ادبی  تا از او به عنوان بزرگتوان گفت این مفاهیم سبب شده  حتی می« .آثار او رواج و قبول عام یافت

  ).7:1377تودوروف (»قرن یاد شود
اي  باید مورد توجه خاصقرار بگیرد، این است که باختین در شرایط زمانی ویژه »دیگري« آنچه در پرداختن به مسألۀ

عصر . گی می کرده استزیسته است، بنابراین بررسی نظریات وي منوط به شناخت عصري است که وي در آن زند می
دنیایی مکالمه گریز . دموکراتیک بوده استاندیشۀ  هرگونهاش است که عاري از  وي، عصر استالین و حکومت خود کامه

اي که همه در طول  جامعه. کردند دنیایی که همه در برابر یک نفر باید سکوت می. چرخید که بر اساس فردیت می
سکوت . شد ترین فرد کشیده و اجرا می شد و تا پایین فرمان از یک منبع صادر می. همیکدیگر قرار داشتند و نه در عرض 

رسد که براي مقابله با همین سکوت  و خفقان استالینی بیشتر از سرماي شوروي سوسیالیستی آزار دهنده بود و به نظر می
فضاي آن روزگار خنده و  چراکه ؛وي نظریاتش را بر اساس مکالمه، خنده و دیگري بنا نهاده است و خفقان است که

س حکومت و حضور همین فضاي حاکم بر اي دموکراتیک در رأ فقدان اندیشه گرفت و مکالمه و تنفس را از مردم می
توان گفت که آثار و  به بیان دیگر می. این مفاهیم را در ذهن باختین پی ریزي کرده استشالودة عصر او بوده است که 
چه  آن« .اند جایگاهی نداشته» دیگران«زیسته است و در آن  عی مبارزه با عصري بوده که در آن میعقاید او در حقیقت نو

به نظراو ما خود رااز چشم . پندارد باختین بحث انگیز است، این است که وي فردیت مستقل را سراب مینظریۀ در 
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این . شند زندگی ما هم ارزشی نخواهد داشتیعنی تا دیگرانی وجود نداشته با). 1378،491:مقدادي( »شناسیم می دیگري
من، همواره مرگ دیگران را « :گوید او می. کنند دهند و آن را امکان پذیر می دیگران هستند که به زندگی ما معنا می

مرگ حضور . دهم؛ ولی مرگم از اختیارم خارج است مرگ دیگران به زندگی خویش شکل می/از راه زندگی. بینم می
دیگر است که چون از راه برسد، من وجود نخواهم داشت، پس آن را نخواهم  موردي .ستمطلق دیگري ا

  ).79:1380:احمدي(»شناخت
حقیقتی که به تقویت مفهوم دیگري . هاي مفهوم دیگري که توسط باختین مطرح شد منطق مکالمه بود از زیر مجموعه 

منظق مکالمه، گوهر اصلی اندیشه «. تین به شمار آوردکند و آن را هم باید از تمایالت دیکتاتورستیزي باخ کمک می
مناسبتی که مارا به دیگري  اگر :توان چنین بیان کرد اساس این دیدگاه را می. انسان شناسی فلسفی استزمینۀ باختین در 

ما . شناسیم ما خودمان را از چشم دیگري می. دهد نشناخته باشیم، آن گاه نخواهیم توانست خودمان را بشناسیم پیوند می
در یک کالم بازتاب زندگی خویش را در . خود را در مناسبت با دیگري باز می یابیماندیشۀ لحظات دگرگونی و تبدیل 

تا خویشتن را ) کوشد یا بهتر بگوییم از راه چشم دیگران می(نگرد  کنیم او به چشم دیگران می افراد دیگردرك می آگاهی
شناسد و هم دیگري را؟ باختین  این رابطه، هم خویشتن را میسویۀ دو  چیست؟ چگونه راه ارتباط با دیگران. باز شناسد
زنده بودن به معناي شرکت در . افزاید زندگی بنا به ماهیت خود یک مکالمه است از راه مکالمه و می: دهد پاسخ می

هرگاه تفکري  ).102:1380احمدي (» گوش کردن، پاسخ گفتن و توافق داشتن است. زندگی پرسیدن است. مکالمه است
به هر دلیل دیگران را نادیده بگیرد و بر آن باشد که خود را محصور عوالم خویش کند، زمینه ساز حذف دیگران شده و 

  .گیري مکالمات و مناسبات جلوگیري خواهد کرد از شکل
 راه) 46: 1386: ایگلتون( »هستند واقعی اجتماعی کنش یک هرکدام« :ایگلتونگفتۀ به  که ادبی هاي نظریه انبوه جنگل در

را  جوامع ها ضمن ارتباط با یکدیگر، نظریه این که روست این از و شود می سنجیده اجتماعی هاي کنش با ارتباط و تبادل
جامعه نیز دربارة ، به روشنگري اثریک دربارة و همراه روشنگري  بخشند می ها ثبات نشانه به. کنند به هم نزدیک می

ادبیات و هنر، پهنۀ در قالب یک اثر هنري مانند دیگر نقدها و کندوکاوهاي موجود در » دیگري«نظریۀ بررسی . پردازند می
ها به عنوان ایفاگر نقش اصلی و همچنین  ردپاي حکومت که وقتیخواهد داشت؛ به خصوص  چند سویهساحتی 
  ..تفکر و نقد جوامع دیده شود هاي حوزهدر  تأثیرگذارعامل  مؤثرترین

  
  دیگري در هزاردستان

ها همیشه بستري مناسب براي مفاهیم ناب فلسفی و ادبی به  رسانه ترین پرمخاطبترین و  سینما به عنوان یکی از مهم
در این میان هستند سینماگران بنام و شهیري که . هاي ترویج مفاهیمی از این دست است شمار آمده و یکی از بهترین راه

 2001محصول ) 1("به عنوان نمونه فیلم دیگران. اند که ریشه در ادبیات و فلسفه دارند رداختهپ در آثارشان به مفاهیمی
از نظریات (فیلمی است که به مفهوم نظریۀ شالوده شکنی ) ساخته کارگردان و نویسنده اسپانیایی تبار آلخاندرو آمنابار(

  )1( .در قالب یک داستان پرداخته است) ژاك دریدا
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چه در  آن. فضاي سیاسی دوران باختین دارد فضایی مشابه با یکی از آثاري است که جاویدان علی حاتمی هزار دستان اثر
خان (و شخصیت اصلی فیلم  این مجموعه خواهان حذف و غیاب و خاموشی دیگران است، فضاي دوران رضاخانی

هاي  نظر داشت که به دلیل شباهتباید در  .کند می ءاست که مستقیم و غیر مستقیم آن را به بیینده القا) مظفر
ها بر ادبیات و هنر، تاثیري مستقیم  ثیرات حکومتو با در نظر داشتن این نکته که تأهاي خودکامه با یکدیگر  حکومت

تجربه . توان نتایج این خودکامگی و خفقان را دراین مجموعه، به عنوان راوي این دوره، مشاهده کرد است به وضوح می
دهند تا با بررسی آثار هر  مستقیمشان با جامعه این فرصت را به تحلیلگران میرابطۀ که هنر و ادبیات در نشان داده است 

هاي  ها و بازي ها، جنگ ها، حمله ها، سرکوب حمایت  .دهند هر دوره را به خوبی نشانتنیدة دوره ساخت و بافت درهم 
شد، همیشه  می) ولو اندك(هنرمندان اعران و نویسندگان و هایی که از ش و گاه حمایت کشتارهاسیاسی و همچنین قتل و 

  .بازتاب زیادي داشته است در ادبیات و هنر
باختین نیست و دورة شباهت به حکومت استالینی  رضاخانی همانگونه که رفت بیخودکامۀ فضاي سیاسی و حکومت  

فضایی که در . دمت بازآفرینی این دوره قرار دهداین فضا این امکان را به علی حاتمی داده است تا زمان داستان را در خ
. زند کنددر آن موج می می» حذف دیگري«خفقان و خودکامگی و همچنین به عنوان عنصري که نشانۀ آن فردیتبه عنوان 

ق این مفهوم را به کند و غیر مستقیم تمامی مصادی وقتی باختین از حکومت استالین به عنوان عامل حذف دیگري یاد می
هاي موجود را در قالب آثاري از قبیل  رضاخانی، مشابهتدورة توان با تعمیم این فرایند به  دهد، می حکومت ربط می

هاي آن بهتر  چگونگی این حذفبا بررسی دیالوگ. هزاردستان، داستان حذف دیگران است. هزاردستان مشاهده کرد
  .هاي این مجموعه، نگاهی اجمالی به داستان فیلم خواهیم داشت ن به دیالوگنمایانده خواهدشد، اما پیش از پرداخت

  
  هزاردستانمجموعۀ داستان خالصۀ 

اند  مردم موظف شدههمۀ شود که  داستان با روز سرشماري در پایتخت آغاز می. این مجموعه داستان قتل و کشتار است
در میان جواهرات، . کنند انی، یک جواهر فروشی را غارت میمفتش شش انگشتی با همکاري پاسب. هایشان بمانند در خانه

خان مظفر، حاکم سابق کرمان است وتوسط پاسبان  عروس یک مجموعه جواهر هم وجود دارد که متعلق به امینه اقدس،
کند که جواهرهاي  تهران را احضار مینظمیۀ خان مظفر رئیس . شود همکار مفتش و پنهان از چشم او دزدیده می

او پس از . شود مامور پیدا کردن آن می) و در واقع، یکی از سارقان( مفتش .به او بازگرداند سش را بیابد وعرو
مفتش به کمک شعبان استخوانی . شود که جواهرگم شده در اختیار یکی از شاهزادگان است جستجوهاي بسیار متوجه می

  .ربایند ز را میآوی در شب افتتاح فیلم ناطق دخترلر با بلوایی ساختگی گردن
رضا خوشنویس که با همسرش خانۀ رود و در  با وقوع جنگ جهانی دوم مفتش به دنبال متزلزل شدن کارش به مشهد می

دهد تا آن دو ثروتشان را به او واگذار کنند،  قرار میشکنجۀ مفتش رضا و همسرش را زیر . شود کند ساکن می زندگی می
کند که قبال تفنگچی  در تهران رضا در زیر شکنجه اقرار می. آورد ا با خود به تهران میشود؛ بنابراین رضا ر ولی موفق نمی
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. رساند به قتل میچند نفر را به کمک او » انجمن مجازات«یکی از بزرگان بوده و با آشنایی با ابوالفتح صحاف از اعضاي 
دهد که نفر بعدي که باید کشته شود  خبر می مینات درصدد دستگیري قاتل است ابوالفتح به رضادر وضعیتی که مأمور تا

یابد که هزاردستان به انجمن نفوذ پیدا کرده  اما قبل از این که رضا موفق به انجام این کار شود درمی. هزار دستان است
ابوالفتح در محبس به دست شعبان استخوانی کشته . است و با تطمیع اعضاي انجمن را با خود هم داستان کرده است

که مفتش  شود تا این با یکی ازکاتبان بزرگ آشنا و داماد او می آید و گریزد و به مشهد می شود ولی رضا از مهلکه می می
کند به  مفتش پس از اطالع از جزئیات زندگی رضا خوشنویس او را آزاد می. ریزد رسد و زندگی او را به هم می سر می

این کار انجام . ن مظفر بفروشد و پول حاصل را به مفتش بدهدهایش را به خا نفیس خطمجموعۀ این شرط که رضا 
  .شود شود و پول از طریق مفتش از نو به خان مظفر بازگردانده می می

کند که شرح زندگی اش را در کتابی  کنند وخان او را موظف می رضا و خان مظفر همدیگر را در گراند هتل مالقات می
او . فهمد که خان مظفر همان هزاردستان معروف است به تدریج می شود و می رضا مشغول نوشتن. به خط خوش بنویسد

شعبان، کشته شود آگاه نوچۀ  خان که دستور داده مفتش شعبان را بکشد و خود مفتش هم به دست غالم عمه،نقشۀ از 
کند و خان  تش توجه نمیخواهد تا در کشتن هزار دستان با او همکاري کند ولی مف این اثنا رضا از مفتش می در .شود می

در حالتی منقلب تصمیم  رضا .برد کند و شعبان و مفتش را هم از بین می تمام نقشه هاي خود را مو به مو عملی می
شود  گیرد که خود هزاردستان را از بین ببرد اما او هم توسط پیشکار خان مظفر از بالکن گراند هتل به زیر افکنده می می

  .دهد و جان می
دستان  هزار .در این داستان به وضوح آشکار است، این است که خان مظفر خواهان حذف و غیاب دیگري استآنچه  

او . آورد خود درمیسیطرة هایی خاص همه چیز را تحت  کند که از طریق گزینش تصویري از یک دیکتاتور ترسیم می
هاي خود را پیش  را تحت نظر گرفته و نقشه درهتلی مقیم شده است و به آن هم خو گرفته است و از این جا همه چیز

مسائل است و قدرتش حلقۀ گمشدة همۀ او . احتماالت ممکن را در نظر دارد، حتی احتمال مرگ خودش راهمۀ . برد می
هاي مجموعه مدام در پی کشتن و  کند و متعاقب آن تمام شخصیت بخاطر قدرتی که دارد همه را حذف می. پایانی ندارد

استالینی که باختین در دورة یک کالم او قهرمان اصلی داستان است و فضاي داستان بسیار به  در هستند، حذف یکدیگر
  .بدان پرداخته نزدیک است» چند صدایی«و همچنین » دیگري«تحلیل مفهوم 

کردن به  این نکته را باید در نظر داشت که حذف دیگري تنها با کشتن و از میان برداشتن دیگران نیست؛ بلکه وادار
  .هم به نوعی حذف دیگري است... سکوت و ترساندن و

این گفتگوها از قول . پردازیم می فیلم هاي دیالوگ بررسی به دیگري حذف شیوه هاي انواع دادن نشان براي 
هاي حذف در  دیالوگ .اند بیان شده که همگی به نوعی توسط خان مظفر براي کشتن دیگران اجیر شده هایی شخصیت

  :بندي کرد توان چنین دسته جموعه تلویزیونی را میاین م
  

  مبتنی بر تهدید و خط ونشان کشیدنهاي  دیالوگ) الف
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ها حذف دیگري از طریق زبان و گفتار است؛ به عبارت دیگر تهدید و خط و نشان کشیدن وسیله اي  در این دیالوگ
  :وادار کردن به سکوت است دیگري و» صداي«براي حذف 

  )1375:986:حاتمی. (کنم دهنتو بار لنگه گیوه میگالۀ الل شو واال : رضا تفنگچی -
بدجوري باد کردي، هوا برت داشته از اون چاقوي سرکج، تا . دهن سگ رو هم باهاس با استخون بست: رضا تفنگچی -

اش  برهنه فریب جلدشم نخور که. اس جخ تیغه چاقوتم استخون آشغال کله. کور بخواد اسلحه بکشه جنگ تموم شده
  ).986:همان(اس  خندهمایۀ 

  
  هاي مبتنی بر ترس و ارعاب دیالوگ ):ب

دیگر حذف در این مجموعه، ترساندن فرد به قصد خارج کردن او از صحنه است با این شیوه حذف فیزیکی انجام شیوة 
  .گردد کند و حذف دیگري از این طریق محقق می به کمک ارعاب، فرد عرصه را خالی می شود ولی نمی

پِرتاتم ریختم  خرتو .خونه ات رو سوزوندم. اگه مردي رضا یه دم خودتو به من بنما تا قیمه قیمه ات کنم: شعبان -
  )1022همان (کردن توکوچه، لختیا چِپو 

اوسا روسولی تقاصتو پس . ریزم گیرم، نه فوج آژانم محافظ باشه خُونشو می به خاك اوسام نفسشو می: شعباننوچۀ  -
  ).1066همان (ببرنش کنم که رو دست  می کاري سوزونمش، کنم، زنده زنده می اش می گیره، قیمه قیمه می
  
  اي مبتنی بر تشویق براي حذف کردنه دیالوگ :)ج

بر کنار گذاشتن عواطف  تأکیدها آماده کردن فضا براي حذف فیزیکی است، از این رو با  در این شیوه هدف دیالوگ
  .شود آسان تصور شده و براي انجام آن تهییج و تشویق میانسانی، حذف دیگري 

. تر از انداختن برگی از درخت است به والي علی از میان برداشتنش سهل): از مخالفان خان مظفر(مرتضی سید  -
  ).1082: همان(تلنگرشه پاییزش که فرارسید، وزش یک نسیم مختصر آخرین 

این کف احساسات رو از تنت رضا، آب رودخانه گرچه به لطف گرمابه نیست، بشور ): از مخالفان خان مظفر(ابوالفتح  -
  ).980: همان(حمام شوند نه در  اما تنهاي مقاوم در آب رودخانه مقام می

  
  ي مبتنی بر اشتیاق براي حذف کردنها دیالوگ :)د

تی امکان پذیر نباشد؛ به ها زنده نگاه داشتن شوق حذف در زمانی است که ممکن است حذف به راح هدف این دیالوگ
  .شود عبارت دیگر سودایی است که در سر پرورانده می

  ).همان( هاي هنرور الیق جنایت هم نیستند؟ یعنی این دست: خوشنویس -
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کنم که رو دست ببرنش، قیمه قیمه  سوزونمش کاري می دستم بهش برسه بهش نشون میدم، زنده زنده می: شعباننوچۀ  -
  ).1066:همان(زنم  قوس رو آتیش میبدکۀ کنم،  اش می

  
  هاي مبتنی بر رجز خوانی دیالوگ :)ه

داستان با استفاده از  شخصیت. گیرد کسی که قرار است حذف شود صورت میروحیۀ ها به قصد تضعیف  این دیالوگ
ا براي آسان تر کردن کوشد توانایی فوق العاده خود را به دیگري بباوراند و از این راه فضا ر واژه ها و جمالتی خاص می

  .حذف آماده کند
خواهم از بهشت برونمت  شیطانمو قصد اغوا دارم، می. کند ضعف خرگوش اشتهاي مار را دو چندان می: خان مظفر -

  ).1086:همان(آدم پسر 
  ).1022:همان(شکونم  کفتر چاهی هم بشی میام تو چاه بالتو می: شعبان -
  
  ه قصد ترساندنب هاي مبتنی بر کنایه زدن دیالوگ :)و

هاي داستان با  عاري از رك گویی است وچون در وراي آن مفهومی دیگرمورد نظر است، شخصیت کنایه بنا بر خاصیتش
  .کنند اي غیر مستقیم تهدید به حذف می هاي کنایه آمیز به گونه دیالوگ

خون جلوي چششو بگیره دوست و  مملی نگو رحم به جوونیت بکن به سر آقام، شعبون خان استخونی: شعباننوچۀ  -
  ).901:همان(نمیشه دشمن حالیش 

  ).901:همان(کارش کنه میره پی  آره اوسام که کفري شد هر کی جلو دست و بالش باشه هاپولیش می: شعباننوچۀ  -
  
  هاي مبتنی بر تحقیر کردن دیالوگ :)ز

هاي تحقیرآمیز اگر چه دیگري  با دیالوگ .هدف از تحقیر از بین بردن اعتماد به نفس و تضعیف شخصیت فرد است
دهد و به نوعی غیر فیزیکی حذف  شود، اما با تضعیف شخصیتش توانایی ابراز وجود را از دست می حذف فیزیکی نمی

  .شود می
پسر تو بخور که الجونی بز دل، اگه جیگر برا درمون بود که گوسفندا شیکم گُرگو رو سفره کرده بودن آق : شعبان -
  ).1012:همان(
  ).9019: همان(گفت دري وري ) چقده(چِقَذه بال نسبت میگم که این بشکه جات  -
  .ها خان مظفر است ها و حذف این قتلهمۀ یادآوري این نکته ضروري است که عامل  

  
  هاي خان مظفر دیالوگ
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هاي او باید به  او و نوع دیالوگ گیرد، در باب زبان ها و کشتارها به دستور خان مظفر انجام می عالوه براینکه تمامی قتل
زبان به کار گرفته شده براي خان مظفر زبانی در اوج بالغت و در نهایت تفاخر و در نتیجه دشوار فهم : نکاتی اشاره کرد

غرور و تکبر بی حد و مرز او را به عنوان یک  آور است و البته مخاطب از ال به الي این جمالت طوالنی و گاه مالل
  :گر است این تفاخر هم در سخن گفتن از زندگی گذشته اش جلوه. کند دریافت میدیکتاتور 

با . بنیاد مظفر دانشجوي سوربن باشد تا اتمام تحصیالتهزینۀ عروس دودمان ما ممتازترین محصل ایرانی که بنا بود به «
همه رهسپار فرنگ و  محصلین. صفاي کودکان مرعوب، عظمت عمارت و قدرت قامت ما از ازل خود معلم عشق بود

. رخت دامادي نبودبرازندة پیر بختی من . تر است یار محروم از سفر که دل شکسته شود که نفوذ بر دل شکسته سهل
جوانی پسر و قدرت پدر، چشم شهر آشوب . اي در سوئیس پسري داشتم مبتال به سل، به جبر مقیم دائم مریض خانه

غیاباً در تهران بسته شد و ما با عروس در سفري شیرین همسفر بودیم تا  عروس را کور کرد به رنجوري داماد، گره
اطبا داماد خون به جگر را به خانه مرضا . تخت مریض خانه به باغ دارالشفاي عشق کشاندمش از .پایتخت داماد

باران . طافت بودها فقط در ل دل به خون و عروس بی داماد، همراه ما عازم تهران، دریغ که لطف آن دست. فراخواندند
توانست دست کم دستکش پاکیزه اي باشد بر این دست  مجذوب خار و خس دستی که می. وسوسه بودبرکۀ نبود بشوید 

  ).1090:1375:حاتمی( »به دلخواه هم دست هزار دستان باشد و به لطف رخسار این پیر زشت وجیه المله. آلوده
  :او بخشندگی و سخاوت از سخن در هم

بیشتر . توانگري ما همیشه مغلوب درویشی شماست. ار هنري هر قدر هم سخاوتمند باشی باز ممسکیدر خرید آث
  ).1031:همان(کرد بخواهید مضایقه نخواهم 

  :هم در دیکته کردن گزارش قتلی که به دستور خود وي انجام شده است
از سوء قصد به جان هزار  قبل ه،عصبی صداع و سرگیجعارضۀ خوشنویس که قصد هالك هزار دستان را داشت بر اثر 

  ).1094:همان(خورشیدي  1322فی سنه . دستان بر اثر سقوط از عمارت گراند هتل جان باخت
  :هم در زمانی که از شنیدن خبري خوش سرمست است

حال . به مرحمت و برکت استاد گل بهار و مساعی این یار مهربان، لحظه اي پیش خبري خوش رسید که دلشادم کردند
ترانه بلبل به سخن گفتن، قمري به . شب حظ نواي استاد پرندگان را به وجد آورده بود آن .ن شب شمران دست دادآ
  ).919همان (

  :شنود تملق می که وقتیوهم  -
اهل حکومت ما . فطریستنقیصۀ علت توفیق شما در امور دولتی همین  اتفاقاً. افراطی هستید شما ذاتاً. کنید زیاد غلو می

شود نه  رشدش سریع است اما نه سپیدار می. هاي هرزه این مفتش شما هم چیزیست از قماش علف. پسندند ه را میمبالغ
  ).909:1375حاتمی (سرخ گل 
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زبان او زبانی . طوالنی و همراه با غرور و نخوت بی پایان است هاي خان مظفر اغلب گردد دیالوگ چنانکه مالحظه می
گردد و  شود به خود او ختم می گفتگوهایی که با او انجام میهمۀ . شود آن دیده نمیاست که هیچ گونه انعطافی در 

هاي مقابل  بیند و شخصیت او نیازي به باز کردن گفتگوها نمی .العمل همیشگی دیگران اطاعت بی چون و چراست عکس
د که مستقیما به خودش ارتباط چیزهایی حرف بزندربارة با آنها  داند که فاقد آن صالحیت و حقانیت الزم می خود را

 .دارد

هاي  حاتمی این گفتگوها را تحت تاثیر ادبیات تک صدایی قاجاریه و حکومت رضاخانی نوشته است؛ حکومت
  .صدایی بدور نمانده است رسد خود نیز از تاثیر تک مردم برایشان رعیتی بیش نیستند، اما به نظر می  اي که خودکامه

  
  صدایی  تک و حاتمی

هرگاه جامعه از روزن آزادي تنفس کند اشعار و  شانه با جامعه هستند و هنر همگام و هم گونه که رفت ادبیات وهمان
ند آثار ادبی و ا بی شک در جوامعی که اسیر خودکامگان .گر این روزن خواهند بود پاي آن جلوه کتب ادبی و هنري هم

ی به عنوان یک هنرمند، موفق به نمایاندن این خودکامگی در هزار حاتم. این خود کامگی باشندنمایانندة توانند  هنري می
، آن گونه که باختین مطرح کرده، شده است؛ اما آنچه نگارنده مایل است به آن توجه دارد، این »دیگري«دستان و حذف 

  .همسو شده است» صدایی تک«است که نویسنده آگاهانه یا ناآگاهانه، خود نیز با 
گیرد و  هاي موجود در جامعه با هر تغییر و تحولی رنگی تازه می ه ادبیات ما به تأسی از جریانباید توجه داشت ک 

اي تک  ما اکثرا جامعهجامعۀ از آنجا که . شود تصاویر زشت و زیباي موجود در جامعه میکنندة اي منعکس  چونان آیینه
ما هرگز گفتگوهایشان خاصیت مکالمه نداشته  صدایی بوده، تک صدایی جز الینفک ادبیات ما شده است و نویسندگان

صدایی  نمایاند، باز هم در نهایت به نوعی تکرار تک می حتی جاهایی که نویسنده در قالب چندصدایی هم اثرش را. است
را به خود داده که  رسد که نویسنده این حق رسد و به نظر می است و صدایی جزصداي نویسنده در آن به گوش نمی

سان و  ها را هم بخشد، دیالوگ حاتمی ضمن زیبایی خاصی که به گفتگوهایش می. د امر و نهی قرار دهدهمه را مور
کند که فقط صداي  گیرد و با بکار بردن نثري دشوار و متکلف دقیقا کاري می عنان با حذف دیگري در فیلم بکار می هم

است و به  مؤلففیلم پر از صداي . شود م همسو میاو به گوش برسد و به این ترتیب با داستان فیلپیچیدة گفتگوهاي 
جاست که مجموعه به مفهوم حذف  این .شود شدت با فضاي داستان که بر مبناي حذف دیگران است هماهنگ می

  .شود دیگري در جامعه تک صدایی مورد نظر باختین نزدیک می
  
  

  هاي تصویري نمایش قدرت نشانه
هاي تصویري و معناشناسی فیلم را هم به سمت خان مظفر جهت  خر، نشانهحاتمی عالوه بر انتخاب گفتگوهاي فا 

هاي فاخر و همچنین قرار  سوار شدن بر کالسکه، داشتن حاالت خاص در چهره، اقامت در هتل و پوشیدن لباس. دهد می
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هایی است که  همه نشانهو این  دارد تأکیدبر القاي موقعیت وي به بیننده  همگی هاي روزانه خان مظفر با مقامات، مالقات
دورة تحت تأثیرات ادبیات رسمی و سیاسی اواخر  حاتمی .شود قاجار هم به وفور یافت می در ادبیات رسمی و سیاسی

شود که  نان وقتی ارزان می: کند را به خان مظفر ختم می هاي گفتاري و شنیداري مجموعه مشخصه پهلوي قاجار و اوایل
حضور دیگران و طنین صداي آنها در سراسر . همگی به خواست اوست... ل و نصب ها و مرگ و میرها، عز. او بخواهد

شود و این صداي خان مظفر است که بر همه برتري دارد، صدایی که  مجموعه فقط براي حذف شدن، دیده و شنیده می
به گونه اي است که او را  هایی که او حضور دارد نیز هاي تصویري در صحنه نشانه کند؛ عالوه بر این همه را حذف می

هاي  نمایاند؛ از میز و صندلی هاي اشرافی و حالت نشستن او بر آنها گرفته تا خوراکی در هیات یک دیکتاتور به بیننده می
  .او استدیکتاتورانۀ  منش القاي براي مفصل و آنچنانی، همه

  
  نتیجه گیري

گونه که سینماي جهان  شکوفایی و رشد آن شده است؛ همانراه یابی مفاهیم فلسفی و ادبی به سینما بدون شک باعث  
هاي فلسفی و ادبی مدام در حال تحول است، سینماي ایران نیز ناگزیر از این مهم است و این  به پیروي از کتب و نظریه

  .توانند باعث اعتالي آن شوند ها می نظریه
در سریال هزار دستان علی حاتمی پاي این مفهوم که » یصدای تک«و » دیگري«مفاهیم در این مقاله سعی شد تا با بررسی 

ترین هنرها،  ادبیات مطرح شده است، به سینما، به عنوان یکی از پرمخاطبحوزة باختین براي نخستین بار در وسیلۀ به 
ر از گیرد به تأثی در این سریال همه جا سخن از حذف دیگري است و متعاقب آن زبانی که حاتمی بکار می. کشیده شود

همۀ است که در ) البته در طول هم و(ودشوار زبانی پر از گفتگوهاي فاخر ) قاجاري خصوصاً(فارسی ادبیات کالسیک 
در فیلم، این صداي » چند صدایی«علی رغم حضور ظاهري گفتگوهاي . مجموعه در خدمت حذف دیگري است

حاتمی گفتگوهاي فیلم را به . کند حذف می که همه را همو شخصیت اصلی فیلم است که بر دیگر صداها غالب است؛
سمت حذف دیگري برده است و فضاي فیلم در پیامی غیر مستقیم، فضایی پر از حذف دیگري و دنیایی مملو از 

صدایی، با فضاي  است و نویسنده خود به تاثیر از ادبیات تک مؤلفصدایی است؛ عالوه بر این، فیلم پر از صداي  تک
یک دنیاي واقعی است در لباسی نمونۀ هزاردستان حاتمی . شود حذف دیگران است هماهنگ می داستان که بر مبناي

  .مفهوم دیگري در نظر داشته است شوند، شبیه به همان دنیاییکه باختین براي تعریف عاریتی که در آن دیگران حذف می
  
  ها پی نوشت 
1( being in itself   
2( being for itself   
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3 (being for others  
  :خالصه فیلم دیگران) 4

، است بازنگشته دوم جهانی جنگۀ جبه از هنوز که شوهرش، غیاب در که است تنهایی زن گریس ،انگلستان ،1945سال 
دوفرزند . کند می زندگی افتاده دور اي جزیره در ویکتوریایی معماري با بزرگ اي درخانه ،آنونیکالس فرزندش، دو همراه

 حتی و رادیو تلفن، این خانه فاقد. است کشیده هاي خانه همیشه پرده دلیل، همین به و دارند سیتحسا نور  به او نسبت
  .چه در شب و روز در چه آنهاست، نور منبع شمع تنها و است برق

 نام به والل جوان ، دختريتاتلو نام به پیر باغبانی میلز، خانم(خانه  این سابق صاحبان خدمتکاران از نفر یک روز سه
 اطالع خانه بدون و طورناگهانی به پیش هفته دو خودگریس، خدمتکارانِ. آورند درمی صدا به گریس راخانۀ  زنگ) لیدیا

 خواهند می نفر سه این که تصور این با گریس. است داده استخدام خدمتکار آگهی در روزنامه براي او و اند کرده ترك را
  .کنند می آغاز کارخودرا اعتراضی هیچ بدون نیز آنها و ی دهدتوضیح م دقت به را وظایفشان کارشوند مشغول

 عجیبی اتفاق به تدریج وقایع. دارند قرار اورانۀ گی سخت مذهبی تعالیم و مادر شدید هاي مراقبت تحت نیکالس آنو
زشت  پیرزن کی همراهی مادرش و ابا ر کوچکیپسر بچۀ  که کند می آن ادعا. شود می شنیده نامفهومی صداهاي .افتد می
 ارواح تسخیر در خانه گویی. کند می نواختن به شروع خود به خود پیانو و شود می درهاي بسته باز. است دیده بارهارا 

هاي آن را  اش به بقاي روح در جهانی دیگر اعتقاد ندارد و حرف است کم کم گریس، که تعالیم مذهبی گرفته قرار مزاحم
شود  رسد که متوجه می کند، اما زمانی به این باور می حضور دیگران را باور می خیال پردازي و دروغ انگاشته است،

خدمتکاران جدید در واقع مرده اند آن هم به خاطر آن که خودش بر اثر تنهایی دیوانه شده و بعد از خفه کردن بچه 
  .ندآن ها هستند که مرده اند و مزاحم ساکنان جدید خانه هست. هایش خود را نیز کشته است
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