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دانشيار زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه بوعلي سيناي همدان
دنيا حيدري
كارشناسارشد زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه رازي كرمانشاه
سيّد محمّد آرتا
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چكيده:
تاريخ و فرهنگ كهن ايران زمين از موضوعاتي است كه در كانون توجّه برخي نويسندگان معاصر قررار گرفتره
است .هوشنگ گلشيري نيز در برخي از داستانهايش ،به ويژه در معصرو نرنج و شرازده اتتجرا  ،بره تراريخ
توجّه بسيار دارد .سؤال اصلي اين تحقيق آن است كه گلشريري گگونره در داسرتانهرايش بره تراريخ و اسرروره
نرداخته و هدف وي از به كارگيري اين مفاهي گيست؟ بدين منظور مه ترين آثار گلشيري مورد مرالعه و كند
و كاو نويسندگان قرار گرفت .نتيجۀ اين جُستار نشان ميدهد كه هدف گلشريري از بيران مسرا ت تراريمي ماننرد
برخي مورّ خان ،تنها روايت رخدادهاي تاريمي و ذكر اتوال و اعمال نادشاهان و يا سلسلهها نيست ،بلكره او برا
ديدي تيزبينانه به مسا ت تاريمي مينگرد و با توجّره و تمركرز برر رخردادهاي تراريمي در نري كسره تجربره و
شناخت است .وي ميكوشد تا از كتّ گذشته به عنوان كليدي براي فهر مراجراي امرروز بهرره بگيررد و جهران
تميّت خود را براساس دره آميزي روايتهاي بازمانده از گذشته بسازد و در آيينۀ تراريخ بره شرناختي از امرروز
دست يابد .گلشيري در آثارش جهاني خيالي آفريده است كه آينۀ تما نماي تراريخ ماسرت و مريتروان اجرزاي
گوناگون اين جهان خيالي را به ريشههاي تاريمي آن تأويت كرد.
كليد واژهها :تاريخنگري ،داستان معاصر ،هوشنگ گلشيري.
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 .2مقدّمه:
هوشنگ گلشيري از نويسندگاني است كه اِشرافي گسترده و ژرف بر ادبيّات و تاريخ كهرن ايرران دارد.
او در عين عالقهمندي شديد به گونههاي ممتلف زباني در فرهنگ كهن و به كار برردن آنهرا ،بع ري از
مقاطع تاريمي گذشته ،از جمله دورة قاجاريه ،تتّي دورههاي بسيار دورتري گرون اعتقراد بره موعرود و
الگوگيري از آن در قيا هاي فردي و قهرمانانه و ...را در شماري از آثار خود بره تصروير كشريده اسرت.
اتياي شيوههاي روايي در قصّهنويسي قدي نيز بمشي از تالشهاي او برراي تررابق فرهنرگ گذشرته برا
امروز است تا آنجا كه يكي از رويكردهراي او را مريتروان بازگشرت بره تراريخ و نوشرتن داسرتانهراي
ترراريمي و همینررين وجررود ردّ ناهررايي از اسررروره در برخرري از آثررارش دانسررت« .نويسررندگاني گررون
گلشيري ،بيشتر معتقد به كلّينگري و عد تعيين مصاديق در روايتهاي تاريمي هستند تا روايرت آنران
در طول زمان دگار محدوديّت در انرباقيابي بر مدلولهاي مشابه نشود و بر خاصيّت تعمي نذيري آنهرا
خدشهاي وارد نيايد .بر اين اساس است كه در هنگا طرح موضوعات تراريمي و تمیيرتنرردازيهرا ،در
سبک اصفهان ،آن گذشتۀ دور به دنيراي امرروز آورده مريشرود( ».شريري )30 :1932 ،در داسرتانهراي
گلشيري اغله استغراق شمصيّتها در گذشته ،مانع از ت رور فكرري آنهرا در زمران ترال مريشرود و
همواره شرايري كه در تال نيش ميآيد ،زمينهاي براي تداعي گذشرته نديرد مريآورد و بردين ترتيره
شمصيّت داستان در ميان خاطراتي دور و نزديک محاصره ميشود .در اين جستار ،داستانهاي تراريمي
گلشيري و همینين داستانهايي كه در آنها شمصيّتها برا سرفر در گذشرته ،آنیره را در گذشرتۀ دور و
نزديک اتّفاق افتاده مرور ميكنند ،مورد بررسي قرار گرفته است و آنجاها كه نشانههايي از اسرورههاي
تاريمي هست با گشمي تيرزبين شركار شرده ترا مماطره ت رور آشرناي تراريخ و اسرروره را در آثرار
گلشيري آشكارتر مشاهده كند و از علت عالقۀ او به تاريخ و اد كهن بيشتر آگاه گردد.
 .2-2پيشينة تحقيق:
گلشيري ( )1939و تاكمي واال ( )1931در زمينۀ تاريخ و اسروره در آثرار ادبري فارسري ،نرژوهشهرايي انجرا
دادهاند .طاهري ( )1931و صابرنور ( )1933به بررسي اجمالي تاريخ در يكري از معرروفتررين آثرار گلشريري،
يعني شازده اتتجا نرداختهاند .ميرعابديني ( )1911به صورت گذرا به دره آميحتگري تراريخ و اسرروره در

معصو ننج گلشيري اشراراتي كررده اسرت .اميرري ( )1933نيرز در مرورد بازترا تراريخ در آينرههراي دردار
گلشيري مرالبي نوشته است .نژوهش تاضر ،نمستين كاري است كه به طور مستقت به بازتا تاريخ و اسرروره
در آثار هوشنگ گلشيري مينردازد.
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 .2طرح مسئله:
به اعتقاد گلشيري ،گذشته و اتّفاقات آن همواره تأثير خود را بر آينده مريگرذارد .بره نظرر او آشرفتگي
جوامع گذشته تا نست بعد نيز ادامه نيدا ميكند و خوي ظال و ستمكار هر نسلي در نست بعد نيز خرود را
آشكارا به نمايش ميگذارد .اين واقعيّت ،همران مسرهلهاي اسرت كره او در شرازده اتتجرا بره تصروير
كشيده است .او در شازده اتتجا  ،زندگي و سير و سلوک گهار نست از خانردان قاجرار را بره تصروير
ميكشد تا ظل و ست تكومتهاي سلرنتياي را نشان دهد كه با در دسرت داشرتن قردرت ،ترودههراي
مرد را زير زنجيرهاي استبداد خود اسير كردهاند و از هيچ جنرايتي فروگرذار نمريكننرد .در واقرع او برا
نشان دادن گهرة زشت خاندان قاجرار جز ري از ايرن كرت را بره نمرايش مريگرذارد ترا بررراي مماطره
ملموستر شود .توجّه به تاريخ در رمان شازده اتتجا كه نمسرتين رمران گلشريري بره شرمار مريرود،

جايگاه ويژهاي دارد« .شازده اتتجا

اثرري اسرت هنرري كره بره عنروان محصرولي گفتمراني در بافرت

تاريمياش تحليت شده است .همینين در نظر گرفتن بافت اجتمراعي  -سياسري اثرر نشران مريدهرد كره
تقابت نيروي انديشهورزي روشنفكرانه با قدرت تماميّتطله تاك  ،مؤلّف را به سمت گزينش معنرادار

وقايع تاريمي برده است .گلشيري تحت تأثير گفتمان روشنفكري زمان خود ،در رمان شرازده اتتجرا
با نشان دادن قدرت و خشونت منجر به انقراض خاندان قاجار ،ميان داسرتان خرود و شررايج اجتمراعي -
سياسي دوران نهلوي دست به نوعي معادلسازي زده است( ».صابرنور و غالمينژاد)33 :1933 ،
در اين رمان رويكرد نويسنده به تاريخ ،تنها نسمهبرداري از توادث گذشرته نيسرت ،بلكره از ايرن
رهگذر گلشيري ميكوشد شكت تازهاي از بازخواني تاريخ به دست دهد و زيباييشناسي نويني در نهنۀ
ادبيّات داستاني نيش روي خوانندگان بگشايد .گلشيري در شازده اتتجا تاريخ سياسري گذشرته را بره
تصوير ميكشد .شازده اتتجا بازنگرشي ادبي بر اضمحالل جامعۀ فهودالي دورة قاجاريه اسرت .آنیره
نويسنده در اين رمان به انجرا آن مبرادرت ورزيرده ،نره نگرارش تراريخ يرا ثبرت رويردادهاي منجرر بره
فروناشي قدرت خانوادة قاجار ،بلكه گنان كه گفتي  ،بازنگرشي ادبي بر اين رخداد تاريمي بوده اسرت.
گلشيري از منظر يک رماننويس و با مدد گرفتن از تميّلي خالّق و قوي ،داسرتاني بسريار گيررا از فسراد
ذاتي و نوسيدگي دروني قاجاريه نوشته است كه با خواندن آن بيترديد شناختي عميقتر از كترا هراي
تاريمي مربوط به آن دوره به خواننده افاده مريشرود .ثبرت وقرايع تراريخ آن گونره كره در كترا هراي
تاريمي متداول است ،صرفاً شناختي بيروني از واقعيّت به دست ميدهد و تماماً از ديردگاه اختيرار شرده
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توسّج تاريخنويس تبعيّت ميكند .تاريخنويس ميتواند با تاشيه كردن يا تتّري ترذف برخري وقرايع و
اسناد و برجسته كردن برخي ديگر ،ديدگاه گفتماني خود را به عنوان يگانه ديدگاه معتبر تراريمي ارا ره
كند .امّا رمان نوين ،منظري متفاوت بر واقعيّت باز ميكند؛ منظري كه به جاي جنبههاي مشرهود بيرونري
(اين يا آن رويداد خاص در اين يا آن مكان معيّن) ،جنبههاي نامشهود دروني (افكار و اوها و خاطرات
شمصيّتها) را به دريیهاي براي فه واقعيّت تادث شده تبرديت مريكنرد .از ايرن تير ،،رمراني ماننرد
شازده اتتجا  ،بديت شرحهاي تاريمي دربارة دوره قاجاريه است و همینين «روايتگر دوران مهمّري از
تاريخ معاصر ماست؛ بمش مهمّي كه از دورة ناصرري ترا نهلروي دوّ را دربرر مريگيررد و هرر گنرد از
دريیۀ مسا ت مربوط به گند نست از يک خاندان قجري روايت ميشود و عمردتاً در عمرارت مسركوني
توسرعاً وضرعيّت جامعرۀ ايرران در ايرن دوره و
همان خانواده (عمارت گهار فصت) ميگذرد ،مريتوانرد ّ
همینين قدرت تاك بر اين جامعه را نشان دهد( ».همان)112 :
تفاوت تاريخنويس و رماننويس از ديد نافذ هوشنگ گلشيري كه نويسرندهاي خودآگراه برود و برر
ديدگاه كاركردگرايانه در ادبيّات تأكيد داشت ،ننهان نبود .او در گفت و گويي دوازده ساعته برا كراوه
گلستان ،كه در مهرماه  1912صورت گرفت ،به همين تفاوت اشاره ميكنرد و مريگويرد« :مرن مريرو
سراغ مسا ت قاجاريه ،نه براي اينكه نشان بده گه ظلمي شده ...نوشتن وسريلۀ كشرف اسرت؛ نره وسريلۀ
شهادت دادن بر آنیه موجود بوده است( ».طراهري و عظيمري )13 :1931 ،نرس گلشريري در جسرت و

جوي تكّههاي تاريمي نيست و اين ناصروا تررين نظرري اسرت كره مريتروان دربرارة نويسرندة شرازده
اتتجا عنوان كرد.

گلشيري بيش از هر گيزي از تقابت ذهن نوين و ذهن تاريخنگر مينوشت .او قهرمرانهراي شرازده
اتتجا را در وضعيّت و تالتي قرار ميدهد تا جنون ناتوراليستي ذهنشان آنها را با زمرانهرا يرا قرعراتي
آمده از گذشته يا ناشناخته درگير كند و اوها و غرايبي بسازد تا طي آن كاركرد روانشناختي روايرت،
برجسته و دو گندان شود .بر اين نايه هوشنگ گلشيري نويسندة ذهنِ ناآگاه انسان ايرانري اسرت؛ مقابرت
تج سنگين تاريخ و زمان .اين انسان به كنردي از وضرعيّت ر اليسرتي جردا مريشرود و گنران در زمران
فروميرود كه ناگهان خود يكي از اجزاي آن ميشود و اين مه ترين ذهنيّت انتقادي گلشيري نسبت بره
اخالق و رفتار انسان معاصرش است .همانگونه كه قربالً گفتره شرد ،آثرار گلشريري گرواهي صرادق برر
اتّفاقات و بالياي زمانه است .گلشيري در آثارش تصويري ماندگار از ما و آنیه بر ما در اين روزگراران
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رفته است ،ترسي ميكند .رمان كوتاه شازده اتتجا هستيشناسري يرک دورة تراريمي ،يعنري مرتلرۀ
ناياني سلسلۀ قاجار است .تداو اين هستيشناسي در زمان تال ادامه مييابد و بمشهايي از تاريخ را بره
زمان روايت داستان كه خود معلّق در بيزماني است ،نيوند ميدهد .شازده اتتجا سرگذشت انحراط
سه گهار نست از خاندان قاجار است كه هريک به شكلي دست به خشونت زدهاند .نست اوّل ،بره شركلي
بسيار آشكار به كشت و كشتار نرداختند به گونررهاي كره تتّري نررزديكان خررود نيررز از دسرت شمشرير
خونآلود آنان در امان نبودهاند .نستهاي بعدي كه نردر شرازده اتتجرا نمونرۀ آنران اسرت ،همرراه برا
نيشرفته شدن و ماشيني شدن وسايت خشونت ،در عرض گنرد ثانيره صردها انسران بريدفرا را بره رگبرار
مسلست ميگرفتند و از كشتار باكي نداشتند .سرانجا ميرسي به شازده اتتجا كره نمونرۀ نسرت آخرر
است و اگرگه از ريمتن خون بيزار است؛ امّا با مسخ كردن و آزار روتري ديگرران جنرايتي فجيرعترر از
نستهاي گذشتۀ خود انجا ميدهد .بدين ترتيه دست ك دو نست آخر نا به دوران تاريخ معاصر ايران
گذاشتهاند و در دگرگونيهاي نهلوي اوّل و ت ادهاي ناشي از تغيير اوضا اجتماعي  -سياسي ،نراگزير
شاهد تزلزل و فروناشي طبقۀ خود ،يعني طبقۀ اشراف زمينهدار در مقابت سرلرنت مرلقره مريشروند .ايرن
رمان روايت فروناشي نظا شاهي و خاني در سنّت فرهنگي ايران است .روايت انتقادي از سيررة نظرامي
مستبد و موروثي در دورهاي طوالني است .شمصيّت اوّل رمان ،شازده اتتجا نا دارد كه در اوها به
بيان قسمتي از استبداد و بيداد خود و خانوادهاش مينردازد .رمان شازده اتتجرا يرک واكراوي عميرق
در فرهنگ و تاريخ دستنموردة اين مرز و بو است و به مرا ايرن فرصرت را مريدهرد ترا بره اليرههراي
عميقتري از اين فرهنگ و تاريخ نفوذ كني  .در شرازده اتتجرا  ،اصرفهانِ يرک قررن نريش برا روابرج
اشراف و اتّفاقات آن روزگار به روي صحنه ميآيد و خواننده در ف اي قديمي ،در خانۀ بزرگ شازده
با آن اتاقهاي مجلّت و غبارگرفته غوطهور ميشود .آد هاي عمدة داسرتان ،شرازده اتتجرا  ،همسرر او
فمرالنسا ،كنيزش فمري و غال سابقش مراد هستند .گلشيري با روايرت كوتراه و تصرويري ،هريرک از
اين آد ها را در نيوند با شازده و اشرافيّت قاجار نشان مريدهرد .نويسرنده در ايرن رمران ،مسرير طروالني
وقايع را نشان نميدهد؛ بلكه به عمق ميرود؛ نوستۀ رويدادها را ميشكافد و ف اي دورة قاجار را زنرده
ميكند.
شازده اتتجا به قرول هوشنگ گلشيرري اوّل طررتي يک صرفحهاي بروده از آدمري كره سررفه
ميكند و سپس ميميرد ،امّا بعد نويسنده تالش ميكند كه تما قاجاريه را به اين آد بدهد و شررو بره
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خواندن كتا هاي تاريمي دورة قاجاريه ميكند .در واقع نويسنده بره سيررر و سرفري نرر برار در تراريخ

ميرود و نیر خود را با توجّه به سفرنامههرا و آثرار بازمانرده از دوران قاجرار شركت مريدهرد .در شرازده
اتتجا گذشتۀ ننگيني كه در غبار زمان به تدريج نانديد شده است ،در آيينۀ رمان بار ديگر به نمرايش
گذاشته ميشود؛ از وصف هرزگيها و ست ها و تفريحات خانوادة اشرافي تا وصف فقرر و سرتمديدگي
مرد و نيز نمايش سنّتهاي نوچ و خرافه به شيوهاي نامستقي  .اينها همه آينهاي است كره گذشرته را در
مقابت گش هاي ما بار ديگر زنده ميكند.
گلشيري در واقع با اين رمان ميكوشد تا از كتّ گذشته به عنوان كليدي براي فه ماجراي امرروز
بهره بگيرد و جهران تميّلي خرود را برراساس درهر آميرزي روايرتهراي بازمانرده از گذشرته بسرازد .او
ميخواهد در آيينۀ تاريخ به شناختي از امروز دست يابرد .از زبران فمرالنّسرا بره مرا مريگويرد كره برراي
شناخت خصوصيّات شمصيّتي نست كنوني بايد به اعمال و كردار گذشتگان خيرره شرد و در عرين ترال
هشداري است به نست جديد كه شما نيز سررانجا زيرر نگراه نقّادانرۀ نسرت آينرده داوري خواهيرد شرد و
كردار و اعمال شما نيز يک به يک به عرصۀ داوري خواهد آمد .بايرد گفرت كره رسريدن بره شرناخت،
يكي از هدفهاي اصلي در بسياري از نوشتههاي گلشيري است .در شازده اتتجا نيز هردف شرناخت
است؛ شناختي از خود و ديگران و نيز شناختي از تاريخ و آنیه در گذشته در اين مملكرت اتّفراق افتراده
است.
در شازده اتتجا  ،فمرالنّسا مدا تاريخ را ميخواند تا شناخت تاصت كند و مينندارد كه خرود
ما محصول اعمال و كردار اجدادماني ؛ اجدادي كه در اعمال ظل و بيعدالتي نسربت بره ديگرري تتّري
ه كيش و ه خون ،مرزي نميشناختند .آنیه آنان كردهاند در واقع ،به نحوي در ناخودآگراه مرا نقرش
بسته است و از اين نظر شازده اتتجا طوماري است از ظل هايي كه فرد ايراني نسبت به ه نرو خرود
روا ميدارد؛ میالً جدّ بزرگ ،برادر كوگک خود را كه مدّعي تق است ،روبهروي اقوا قرار مريدهرد
و فرّاشها با گذاشتن متكّا بر روي سرش و نشسرتن برر آن ،او را مريكشرند .نردر خسررو كره سررهنگ
اتتجا نا دارد ،بنابر مقت يّات زمان به گفتۀ خودش مجبور ميشود به نروكريِ تكّرا ترازه بره دوران
رسيده درآيد و لباس نظامي بپوشد .او نيز مانند اجداد خود ،امّا به شيوة نوين ،دست به كشتار ميزند:

«ندر موها را از روي نيشانياش عقه زد ،كالهش را دست به دست كرد ،سردوشيهايش را كند
و گذاشت توي جيبش - :ديگر تما شد ،استعفا داد  .ندربزرگ دستۀ عصا را محك گرفت ،توي هروا
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گرخ داد و با نوک آن زد به سينۀ ندر  - :خو  ،خو  ،تاال ه بايد گنرد سرالي از ايرن خررا شرده
بروي بيرون تا آ ها از آسيا بيفتد - ...گرا من كه دسرتور داشرت ؟  -كره دسرتور داشرتي؟ نرس گررا
گذاشتي تو را مسهول بدانند؟  -من دستور داشت كه نگذار كسي از آن خيابران رد بشرود( ».گلشريري،
)29-22 :1923
اگر ندربزرگ و اجداد شازده گش درميآوردند ،مادران خود را با دسرت خررود برا گنرد گلولره
ميكشتند؛ زنان تر را داغ ميكردند ،خفيهنويسان معتقد را زنده زنده گچ ميگرفتند؛ اع اي خرانواده
را درون گاه ميانداختند و روي آن سنگ ميريمتند و با آرامش خاطر مرتكره هرزار و يرک جنايرت
ميشدند؛ ندر شازده در اوضا و اتوال تازه و در دوران جا به جايي قردرت ،بره گونرهاي ديگرر عمرت
ميكند:

«من نميخواست آن طور بشود .اوّل فكر نميكرد كه آد ها را بشود آن ه بره ايرن آسراني لره و
لورده كرد .وقتي راه افتادند ،موج آمد .دستها و گماقها و دهرانهراي براز .دسرتور داد ببندنشران بره
مسلست .صداي گرخ و دندهها و رگبرار كره بلنرد شرد ،مروج آد هرا برگشرت .سرياهي سررها دور شرد.
ندربزرگ گفت :همين؟ ندر گفت :من كه به نشت سر نگاه نكرد ؛ امّرا بره گمران نشرت سررمان فقرج
دستهاي بريده به جا مانده باشد .شايد ه گو و گماقها هنوز توي مشتشان بود( ».همان)20-29 :
م مون اين ظلر و جنايرت كره درونمايرۀ اصرلي كترا اسرت ،نره تنهرا در سرر كرتّ جامعره و
مملكت ،بلكه در يک واتد كوگکتر خانوادگي ه بروز مريكنرد .رفترار بيمارگونره و خشرن شرازده
اتتجا با فمرالنّسا و فمري در واقع ،مرابق رفتار تكومت است با مرد  .شازده اتتجا ميخواهرد از
فمري فمرالنّسايي ديگر بسازد و به نوعي ميخواهد از اين طريق به شناخت فمرالنّسرا دسرت يابرد ،هر
شناخت جسمي ،ه ذهني و روتي .زماني كه ميخواهرد بره شرناخت ذهرن و درون فمرالنّسرا بپرردازد،
كارش سمتتر ميشود و سرانجا نيز تالشهايش به نتيجهاي نميرسد .اگر هردف شرازده اتتجرا از
شناخت فمرالنّسا شناخت خود است ،باز به توفيقي دست نمييابد؛ زيرا وقتري در شرناخت فمرالنّسرا راه
به جايي نبرد ،نس خودش را نيز نميتواند بشناسد .به طور كلّري شمصريّت شرازده اتتجرا را بايرد در
تعاملش با فمرالنّسا شناخت .او همواره در سايۀ فمرالنّسا قرار ميگيرد .شرازده تتري در ذهرن خرودش،
فمرالنّسا و ناكامي خود در برقراري ارتباط برا او را مسرهول بردبمتي و اعمرال خرود مريدانرد .در سروي
ديگر ،فمرالنّسا ميخواهد با آگاهي از تاريخ به شناخت شازده برسد و همانگونه كه شرازده برر فمرري
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تسلج دارد ،فمرالنّسا نيز به ياري شناخت تاريخ بر شازده مسلّج است .شازده فمري را عذا ميدهرد و
از طريق فمري ،به شكنجۀ فمرالنّسا مينردازد؛ بدين ترتيره شركت ديگرري از همران ظلر اجردادي را
برمال ميكند .او كه آخرين بازماندة اين خاندان است ،اگرگه بره گفترۀ فمرالنّسرا تتّري يرک ذرّه از آن
جبروت اجدادي در او نيست ،امّا سنگدلتر از اجداد خود عمت ميكند .شكنجههراي مرداو همسررش،
هنگاميكه در بستر بيماري سِت است ،عشقبازي با فمري نيش گش فمرالنّسا و تتّي در كنار جسرد بره
خون آغشتۀ او ،نمونههايي از ظل و جور اوست .نس شازده به شريوة خرود سرتمگري اجردادي را نريش
ميبرد و با زنداني كردن فمرالنّسا در عمارت اجدادي سرعي مريكنرد ،شمصريّت قروي و تزلرزلنانرذير
همسر خود را كه به آن تسادت ميورزد ،به ايررن وسريله تسرلي خررود كنررد .شرازده ،فمرري را گرون
خفيهنگاري بر او ميگمارد تا كوگکترين جز يات تركت او را بر بستر بيماري ست براي شازده شررح
دهد تا بدين ترتيه بتواند به شناختي از فمرالنّسا دست يابد .بنابراين ميتروان گفرت «مهر ترر از همره و
محور اصلي كتا  ،مسهلۀ شناخت ديگري است از طريق اشياي متعلّق به او ،روايتهرا ،جلروههراي او از
منظرهاي گوناگون و اين محملي است براي شناخت خرود ،تراريخ ظراهري و براطني فرردي كره تراريخ
گذشته در او متجلّي ميشود .نس با اين همه وصول بره مفهرو كترا از طريرق افشراي شرگرد انتمرابي
امكاننذير است .به اين طريق كره شرازده برراي شرناخت خرود ،لحظره بره لحظره تيرات عينري و ذهنري
فمرالنّسا را ميخواهد بسازد و يا از روي برساختۀ خود ،فمري ،او را بشناسد و تيات عيني او خراطرات
خود شازده است و يا جلوههاي عيني فمرالنّسا و اقوال فمري( ».طاهري و عظيمي)32-31 :1931 ،
دو مفهو كه در رمان شازده اتتجا جاله است ،يكي مفهو خيانرت و ديگرري مفهرو قربراني
است .در قسمتهاي ممتلف اين رمان ميبيني كه خيانت به ديگران بره تردريج بره صرورت خيانرت بره
خود درميآيد .شازده نه تنها به زن خود خيانت ميكند و او را در خانه اسير زندگي روزمرّه ميگردانرد
و مستمدمش را جاي زنش ميگذارد ،بلكه به اجداد خرود نيرز بره دليرت الابرالي برودن و عرد اتسراس
مسهوليت نسبت به اداره كردن امالک آنها خيانت ميكند .او تتّري بره خرودش هر خيانرت مريورزد و
عمر خو را در نوگي ميگذراند .مفهو قرباني نيز در اين رمان قابرت بحر ،اسرت .اوّلرين قربراني كره از
ديگران نقشش نررنگتر است ،فمرالنّسا زن شازده است .دوّمرين قربراني ،فمرري مسرتمد اوسرت كره
جسمش را شازده استیمار كرده است و در عين تال بايد در ذهن اين مرد الابالي نقش زنش را برراي او
بازي كند .سوّمين قرباني ،خانوادة ندري شازده است كه عمرشان با او تلرف شرده اسرت .قربراني اصرلي
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خود شازده است؛ گون تتّي از مفهو اصلي زندگي كه تنوّ و تكانوست ،گريزان اسرت و روزمرّگري
و نوسيدگي روح را تجربه مريكنرد و تتّري تفرري برا زنران نمريتوانرد روح او را از روزمرّگرياي كره
دگارش شده است ،نجات دهد .شازده اتتجا كه انساني درگير برا مسرا ت خصوصري خرويش اسرت،
ميراثي را نيز به دوش ميكشد و هر لحظه نقبي به تاريخ دارد و هر عمت او در مقايسه برا اخبرار اجردادي
داراي بُعدي تاريمي است .اگر اجداد او با ظل و ست هايشان هزاران انسان را از هستي ساقج كردند ،او
نيز با در بند كشيدن فمرالنّسا و سوق دادنش به سوي مرگ و مسخ فمري همان كار اجردادش را دنبرال
ميكند و در نايانِ راه ،همان خأل اجدادي به سراغش ميآيد .كسي كه با زير نرا گذاشرتن انسران برودن
ديگران خود را نيز از اين خصوصيّت محرو ميكند ،در ني شناخت خود برميآيد و برراي رسريدن بره
اين شناخت ،به سراغ تاريخ اجداد و گذشتۀ خود ميرود و در آخر داسرتان نيرز خبرر مررگ خرود را از
زبان مراد ،نيشكارش ميشنود .در واقع ،تعبير مرگ شازده ميتواند همان مرگ دروني او باشد؛ در غيرر
اين صورت ،گگونه ممكن است يک نيشكار ،مرگ شازدهاش را نيشگويي كند؟ مگرر آنكره نويسرنده
ميخواسته است مرگ درونري شرازده را از سروي زيردسرت وي بره او يرادآوري كنرد و صررفاً مررگ
جسماني شازده مورد نظر گلشيري نبوده است.
مقصود ديگر گلشيري از نوشتن شازده اتتجا  ،مسهلۀ مسخ آد هاست .او به سراغ قاجار مريرود
براي آنكه نشان دهد ،اگر انسانها مسخ و محدود بشوند ،از آنها گه ساخته ميشود؛ يعني میالً فمرالنّسرا
را در محدودة خانه بگذاري و ارتباطش را با كتّ جهان قرع كني  ،گه اتّفاقي براي او ميافتد؟ يا فمرري
را مسخ كني تا بشود فمرالنّسا ،گه واكنشي از خود نشان ميدهد؟ در واقع گلشيري همانگونه كه خود
گفته است ،اين كتا را وسيلۀ كشف قرار داده نه بيان آنیره موجرود بروده اسرت( .طراهري و عظيمري،
 )13-13 :1931او ميخواهد بداند آد ها اگرر مسرخ شروند ،گره رفتارهرايي از خرود برروز مريدهنرد و
سرانجامشان گه ميشود و اگرگه اجداد شازده به فجيعترين شكت به كشتار مرد دست مريزننرد ،خرود
شازده جنايت بزرگتري را مرتكه ميشود و سعي ميكند تا با مسخ كرردن آد هرا از آنران مردگراني
متحرّک و تحت سلرۀ خود بسازد.

 .9معصوم پنجم:
گلشيري الزمۀ شناخت خود و ديگران را رفتن به گذشته و جست و جو در اعتقادات و باورهاي مذهبي
مرد ميدانست .معصو ننج كه شكفتگي و اوج داستانهاي معصو هاسرت و نويسرنده در آن بره تردّ
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دست نيافتني درخشيده است ،رماني است كه گلشيري با آوردن نقتقولهاي فرراوان از كتره تراريمي،
تفكّري را كه در فرهنگ و انديشۀ ايراني اهمّيّت تياتي دارد ،تا به آخر انديشيده اسرت :نجرات دهنرده.
اين رمران ،روايرت تغييرر اتروال و دگرگروني خواجره ابوالمجرد دبيرر اسرت كره بره طريقرت و مرذهه
سپيدجامگان مينيوندد .در اين داستان ،گلشيري از رواياتي كه دربارة موعودهاي مذهبي در كتا هراي
گذشتگان و در باورهاي ديني تودة مرد وجود دارد ،استفاده كرده است:

«بر ستون راست دروازهاي از بالد اين ديار صورتي هست بر میال صورت اولياء اهلل كه گوينرد گرون
هزاره سرآيد ،از جانه شرق خروج كند و خلق را به خود خواند( ».گلشيري)22 :1913 ،

«امّا در كتا مالت از اين نس همه سمن از صاته امر است و آنكه به نايران ايرن دوره خرروج
كند از شرق .و نشان او آنكه بر دوش باالنوشي دارد خرونين و همرۀ ابردال و اوليراي ترق در ركرا او
باشند .و نيز گفتهاند بر هر خاک خشک كه اسه دواند ،از هرگونره گرت و گيراه كره در جنّرت هسرت،
بروياند و خلق از آن همه زنبق و الله و انوا رياتين و اسپرغ كه بر خاک هست ،بدانند كه سروار هر
اوست و باز آمده است كه مردمان گوبي خشک بر راهش بنشانند تا اگر في الحال شكوفه كرد و برگ
درآورد و درختي شد گشن ،بدانند كه اوست( ».همان)91-23 :
موضو داستان بر محور ظهور اين موعود ميگردد .ماجراي سرواري كره خواهرد آمرد ،ريشره در
باورهاي كهن ايراني دارد كه به صورتهاي گوناگون در ادبيّرات اوسرتايي ترا عرصرۀ گسرتردة ادبيّرات
كالسيک فارسي گهره نموده و شاعران و برخي نويسندگان به آن اشاره كرردهانرد .نويسرنده در نوشرتن
اين رمان از شيوة نگارش مورّخان و تفسيرنويسان قرن ننج و شش هجرري نيرروي كررده اسرت كره برا
قصرهنرردازي دوران كهرن را آشركار سراخته
درونمايۀ اين كتا ه خواني دارد و با اين شيوه ،شرگرد ّ
قصرهنرردازي
است .در واقع او براي بازآفريني موضوعي شگفت از باورهاي كهن مرد ايرران ،از شريوة ّ
دوران كهرن اسررتفاده كررده اسررت .نريش از ايررن ،گلشرريري ايرن شرريوة نگرارش را در سرگذشرت شرريخ
بدرالدّين در صفحاتي از رمان برّة گمشدة راعي به كار برده بود؛ امّا در معصو ننج  ،كرتّ كترا را بره
اين شيوه نگاشته است .او در اين رمان در عين استفاده از شيوة قصّهنردازي دوران كهن ،سليقه و شرگرد
خاصّ خود را نيز در نوشتن متن دخالت داده و از طريق تسرّي دادن ماجراي كهن به امرروز و امرروز بره
ديروز و نيش راندن تصاوير گذشته به امروز و هنرنماييهرايي كره در ايرن اثرر برا زبران انجرا داده ،راز
بهرهوري خود را در زبانآوري برمال نموده است .گلشريري در ايرن رمران در مقرا راقر ايرن دور وارد
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گود ميشود .او راوي قصّهاي ميشود كه گرگه نوستين كهرن دارد ،امّرا جراني امرروزي در آن جريران
يافته است و از همان آغاز كتا  ،سبک و سياق و ديدگاه امروزي خود را به خواننده نشران مريدهرد و
ميكوشد از البهالي نوشتههاي برازمانرده از زمرانهراي دور ،نوشتررههررايي كره تررافظان فرهنرگهراي
دورانهايند ،ساختار ننهان اقتدار را در معرض ديد قرار دهد .او با قررار گررفتن در مركرز مكالمرۀ مترون
ممتلف ،تاريخ ديرسال را باز مينمايد .راوي در اينجا كاتبي است كره جهران تميّلري خرود را براسراس
قصره را
دره آميزي روايتهاي بازمانده از گذشته ميسازد .نويسنده در آغاز داستان ميگويد كره ايرن ّ
كسي به اس ابوالمجد ورّاق روايت كرده است و او ه گفته كه كسي قبت از او آن را نقت كررده اسرت
و الي آخر .اين اشاره ،نيش از آنكه به معناي سله مسهوليّت نويسرنده يرا نشرانۀ مشرروعيّتطلبري باشرد،
نشانۀ هوشياري نويسنده است .وجود ناقالن ممتلف كمک كرده است ترا موضروعي ،خرود را در ادوار
ممتلف نشان دهد و سرگشمههايش را نيدا كند .در اين داستان شهري در انتظار موعود بريقررار اسرت.
مرد اين شهر هر روز صب اسبي را با شور و اشتياق تما تا دروازههاي مشرق ميبرند تا اگرر آن سروار
آمد ،نياده نماند .آنها همینين در نايان سال ،اسبي را در كوگههراي شرهر مريگرداننرد و بعرد برا طلرو
خورشيد او را سنگسار ميكنند و تكّهاي از گوشتش را به نشانۀ تبرّک به خانههايشران مريبرنرد؛ بره ايرن
اميد كه با اين مقدّمات روزي آن سوار خواهد آمد .البتّه گاهي اين آيين گهره عوض ميكند؛ میالً نس
از دوازده سال رس ميشود كه اسه را به تال خود رها كنند ترا صراته خرويش را خرود جويرد؛ امّرا
مرد به آيين عادت نكردهاند و به وقت مقدّر ،سنگسار كردن را بيصبرانه انتظار ميكشند.
معصو ننج در واقع نشاندهندة نمونرهاي از مبرارزات مررد در طرول تراريخ برراي تحقّرق يرافتن
آرمانهاي خود در يک تكومت فاسد و ستمكار است .در ايرن رمران جامعرهاي برره تصرويررر كشيررده
ميشود كه با اسبي زين كرده ،ظهور موعود را انتظار ميكشد .اين اعتقاد به ظهور موعود ،نور اميردي را
در دلهاي مردمي كه سالها رنج و شكنجۀ تكومت ظال را با جس و جران تحمّرت كرردهانرد ،روشرن
ميكند و باع ،خيزش قيا هايي در ميان آنها و همینين گروههاي سياسي ممتلف ميشود .بايد گفرت،
اين قيا ها به رغ تفاوتهاي ظاهري كه در نا و طرح تفكّر و نيشبرد تاكتيکهاي خود دارند ،همگري
بر يک هدف استوارند :ادامه دادن مسير مبارزه تا رسيدن به تغيير و تكامت و براندازي تكومرت فاسرد و
رسيدن به جامعهاي آرماني .در واقع ميتوان گفت كه آرمانگرايي اصليترين دليت هرر مبرارزه اسرت و
فراه كنندة زمينۀ الز براي تقويت ايمان و انگيزه در مرد :
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«آن كه تدي ،بردار كردن فرامرز بن رست شنيده است و نيز قصّۀ منصور تالّج و آنیه بر بابرک
خرّ دين برفت يا قاضي همداني ،داند كه اين همه اختالف روايات ،نوست است كه اگر دسرت شريمي
به هرات ببرند يا سر سواري در طوس بردارند يا به فرمان فاجري ،تسنكي بره غزنره سنگسرار كننرد ،در
مغز نظر بايد كرد و ما همه ترمت آن مغز را اين قصّه ميگزاري ( ». ...گلشيري)93 :1913 ،
گلشيري ه راوي به معناي اسرورهاي كلمه است و ه تحليتگر تاريمي است .او در ايرن رمران،
با تأكيد بر جنبۀ مابعدالرّبيعي اسروره ،ميكوشد مناسباتي خيالي نديد آورد و از طريق فاصلهگذاري برا
واقعيّتهاي روزمره ،نوعي ناشناختگي و تازگي به اثر خود ببمشد .او به راز آميز كرردن واقعيّرت از راه
اسرورهاي ساختن آن روي ميآورد و وتشت خويش را از راه برونافكني هراسهراي انباشرته شرده در
ناخودآگاه جمعي بازتا ميدهد تا جامعهاي را توصيف كنرد كره سراختارش براسراس تررس بنرا شرده
است( ».ميرعابديني ،1911 ،ج  )231 :2گلشيري در معصو ننج  ،تاريخ و اسروره را دره ميآميزد تا
تأثير اسروره را در زندگي روزمرّة انسان معاصر نشان دهد .در ايرن رمران ،از همران ابتردا برا توصريف و
توضي مفصّلي از نقشي كه بر دروازة شهر آويزان است ،رو به رو ميشوي ؛ اگرگره همرانطرور كره در
رمان آمده است ،هيچكس نميداند اين نقش از كيست و گه كسري آن را كشريده ،امّرا از آنجرا كره در

متن آمده است« :موكالن گمارند و ناسداران تا هركه به نقش ماند  -نه به سيرت كه به صورت  -سرش
بردارند» (گلشيري ،)3 :1913 ،ميتوان نتيجه گرفت كه اين نقرش ،تصروير يكري از ممالفران سرسرمت
تكومت است كه تكومت از وجود او در هراس است و سعي ميكند به هر وسيلۀ ممكن تتّري اعمرال
خشونت بسيار ،مرد را از اعتقاد به آنكه باع ،دلگرمي آنها و روي آوردنشان به مبارزات ممفي است،
بازدارند .از طرفي ،هر كس را كه شبيه به آن نقش اسرت بره مررگ محكرو مريكننرد و جسردش را از
كنگره ميآويزند تا درس عبرتي براي ديگران گردد.
در معصو ننج  ،گلشيري به عنوان كاتبي امرروزي مراجرايي را از روي رسرالۀ خواجره ابوالمجرد
دبير بازنويسي ميكند .سالها از زمان نگارش اين رساله گذشته و خواجه به سبه محظوراتي كه داشته،
بسياري از مراله را به اشاره گفته است با نیري كه برقراري ارتباط با آن دشوار است .خواجره رسراله را
با توصيف نقشي آغاز ميكند و گلشيري سعي ميكند از نس اين نقتهاي دره نيیيده ،به اليۀ معنايي
ديگري برسد .او ميكوشد گيزي وراي آنیه نوشته است ،به خواننرده القرا كنرد و ذهرن خواننرده را بره
آنیه بايد از داستان برداشت كند ،فرابمواند .براي رسيدن به اين مقصود او سرير تحروّل تراريخ نقرش را

بازتا تاريخنگري در داستان معاصر (مرالعۀ موردي :معصو ننج  ،آينههاي دردار ،برّة گمشدة راعي) 11/

ني ميگيرد .از دوران زرتشتي به تمدّن اسالمي ميرسد و به ديدة تحقيق به رسو بازمانرده مرينگررد و
در ني آن است به سؤالهايي كه در ذهنش ايجاد شده است ،به درستي ناسخ دهد.
گلشيري در معصو ننج در جست و جوي ريشههاي استبداد و اختناق و آنیه از آن در روزگرار
و ذهنيّت ما تداو يافته است ،نقبي به دل فرهنگ ايران ميزنرد و ف راي اسراطيري و تراريمي را تجربره

ميكند و از امكانات نیر كهن نيز براي باورنذير كردن ايرن ف را بهرره مريجويرد .او در معصرو نرنج
ماجرا را از دل گفت و گويي برميكشد كه بين متن امروزي با متون ادبي كهن برقررار كررده اسرت .در
توزة نظ روايرت نيرز در ايرن رمران ،گلشريري همیرون رمرانهراي ديگررش ،ماننرد شرازده اتتجرا ،
كريستين وكيد و ...نظ زماننريش را برگزيده اسرت .در واقرع نرهيرز او از اسرتفاده از روايرت خرّري و
فالشبک ،ناشي از روتيۀ نوگراي اوست كه او را همواره از به كار بردن روشهاي معمولي كه عراري
از نوآوري است ،بازميدارد .در اين رمان گاه شرو روايت با نارة نزديک به نايران اسرت و گراه نيرز از
ميانۀ ماجرا؛ به عبارت ديگر ،وقايع منظّ و نشت سر ه نيامدهاند و همانطور كه نيشرتر گفتري  ،در ايرن
رمان ه خواني تما عياري بين كهنگي نیر و قدمت تاريمي موضو وجود دارد .استفاده از اين ساختار،
بافت بياني را به گنان درجهاي از مقبوليّت رسانيده است كه نه تفكيک بين سراختار و زبران امكراننرذير
است و نه تسّ تقليدگري و تصنّعنمايي به خواننده دست ميدهد.
بايد گفت كه معصو ننج به سبک و سياق برخي از متنهاي كهن فارسي نوشته شرده اسرت كره

از آن جمله است كتا تاريخ بيهقي .البتّه نبايد فراموش كررد كره اثرر بيهقري «تراريخ» اسرت و معصرو
ننج «داستان» .اين گلشيري است كه با مهرارت شرگفتش در داسرتاننويسري و نيرز برا جرادوي زبرانش،
داستاني گنداليه ميآفريند كه در آن ،خواننده خود را در برههاي از تراريخ  -يعنري روزگرار ابوالف رت
بيهقي  -اتساس ميكند .گلشيري در معصو ننج  ،داستاني شبهتاريمي را روايت ميكنرد .نیرر و زبران
كهن اين داستان و نيز توادث آن كه در زمان گذشته روي ميدهد ،گلشيري را وامريدارد ترا سربک و
زباني تاريمي براي روايت آن انتما كند .گرگه كتا ها و منابع تراريمي متعردّدي وجرود دارنرد كره
ميتوانستند الگوي وي در اين كار باشند ،گلشيري ،تاريخ بيهقي را برميگزينرد؛ زيررا جنبرۀ داسرتاني -
تاريمي در هيچيک از آن آثار به استواري تاريخ بيهقي نيسرت .از سروي ديگرر ،شمصريّتهرا و ف راي
داستان معصو ننج به عصر غزنوي و دربار محمود غزنوي شباهت دارد.
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با خواندن تاريخ بيهقي ،ف اي اجتماعي  -سياسري آن روزگرار در نريش گشر تصروير مريشرود.
دربار ،اميران ،ف اي تاشيهنشينان دربار گون بوسهت و اريارق و ،...ت ور خلفا و ترأثير آنهرا برر دربرار
غزنويان (كه قرمريجويي محمود و كشتن تسنک از آن ناشي مريشرود) و نيرز ترودة مررد كره نقرش
گنداني در اين تاريخ ندارند.گلشيري در معصو ننج اين ف اي تاريمي را بازآفريني ميكنرد .وجرود
اسامي و عناويني گون تاجه بزرگ ،خواجره عميرد ،تاجره سراالر لشرگر ،بوطراهر ،صراته ديروان
رسالت ،ابوالقاس ورّاق ،بوسعيد ،كوتوال ،سرهنگان ،تاشيت امير ،خاصگي اميرر و ،...در اثرر گلشريري
خواه ناخواه ف اي داستان را به سوي تاريخ بيهقي ميكشاند .تتّي شباهت نا هايي گرون ابوالف رايت برا
ابوالف ت بيهقي يا بوالف ت بُستي ،بوطاهر با طاهر دبير يا بوطاهر تباني ،ابوالقاس ورّاق با ابوالقاس كیيرر
يا ابوالقاس تصيري ،بوسعيد و بوسعيدک با بوسعيد دبيرر يرا بوسرعيد سرهت و ...شرباهت دو اثرر را صرد
گندان ميكند.
تاريخ بيهقي روايت روزگار ابوالف ت بيهقي براساس ديدهها و شنيدههاي اوست .در اين برين اگرر
تكايتي گون افشين و بودلرف آورده مريشرود ،جرزء نيكررة اصرلي تراريخ نيسرت و تنهرا برراي عبررت
خوانندگان است .سير روايت در اين اثر ،ساده و خرّي نيست ،بلكه بيهقي با بازگشت مداو به گذشته و
رجو به تال ،روايتي گنداليه ايجاد ميكند و آن تاريخ را مينويسد .در معصو ننج از اسراس ،همره
گيز بر نايۀ ديدهها و شنيدههاي ديگران است .راوي (راق اين دور) واقعهاي را در آثار راويران ديگرر و
نيز كتا هاي تاريمي خوانده و تاريخ آن را بازنويسي كرده است .از ويژگيهراي هرر دو اثرر ،ت رور
راويان متعدّد در آنهاست؛ البتّه در هر دو اثر راوي ،اوّل شمص است (ابوالف ت بيهقي ،راق ايرن دور و
گلشيري).
گلشيري در مقالۀ «شكستِ روايتِ خرّي» ،در كتا باغ در براغ ،مجمرو روايرتهراي ابوالف رت
بيهقي در تاريخ خود را اينگونه برميشمارد:
 .1نقت ديدهها ،میت وصفِ بَصَري آنیه خود ديده:
«تسنک نيدا آمد بيبند ،جبّهاي داشت تبري رنگ با سياه ميزد؛ خلرقگونره؛ دراعره و ردايري سرمت
ناكيزه و دستاري نيشابوري ماليده و( »...بيهقي)223 :1903 ،؛
 .2نقت شنيدهها در زمان وقو يک تادثه ،میت گفتگوي بونصر مشكان و مسعود دربارة تسنک از زبان
بونصر مشكان؛
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 .9نقت شنيدهها نس از وقو تادثه به نقت از شاهدان ،مانند رفتار بوسهت زوزنري برا سرر تسرنک  -كره
بيهقي از ابوالحسن خربلي كه از دوستان اوست  -نقت ميكند؛
 .0نقت نامهها و گاهي اسناد دولتي ،میالً نامه به قدر خان؛
 .1گريز به وقايع گذشته به نقت از كته خوانده شده ،مانند داستان عبداهلل زبير نس از ذكر برردار كرردن
تسنک؛
 .2اظهار نظر كردن خود بيهقي و يا ديگرران در زمران تادثره و يرا بعرد از آن( ».گلشريري ،1913 ،ج :1
)221-223
تقابت سپيدجامگان و قرمريان از منظر سياسي  -اجتماعي قابت توجّه است .در دوران غزنوي ،سلران
محمود انگشت به جهان دركرده بود و قرمري ميجست .در معصو ننج  ،اميرر شررفالردّين بره دنبرال
سپيدجامگان است و عاقبت به ممفيگاهشان دست مييابد .در دوران غزنوي اگر ميخواسرتند كسري را
به بهانهاي عزل كنند و يا از ميان بردارند ،به او تهمت قرمريگري ميزدند .در معصو ننج نيرز تهمرت
سپيدجامگي كافي است تا خانمان شمصي را بر باد دهند و او را برردار كشرند .نكترهاي كره بايرد بره آن
اشاره كرد ،تفاوت دو اثر در نحوة ت ور مرد عادّي در آنهاسرت .بررخالف تراريخ بيهقري كره در آن
مرد نقش گنداني ندارند و تنها در خوازه بستنها و استقبال از اميران و نيکها و مقامات درباري ديرده
ميشوند ،در معصو ننج اين مرد هستند كه داستان را به نيش مريبرنرد و ت رور آنهرا در ترکترک
بمشهاي داستان به گش ميآيد .باور انتظار و اعتقاد بره ظهرور منجري و موعرود در نرزد مررد  ،وسريلۀ
نيشبرد داستان است.

 .4آینههاي دردار:
از ديگر رمانهاي گلشيري كه استغراق شمصيّت در گذشرته مررانع از ت رور فكرري او در زمران ترال
ميشود و اوضا تال زمينهاي را براي تداعي گذشته در او نديد ميآورد ،آينههاي دردار است .در اين
رمان ،نويسنده ضمن داستانخواني در جمع ايرانيان به گذشتهها ميرود و آنیه را كه در گذشرتۀ دور و
نزديک اتّفاق افتاده است ،مرور ميكند؛ از روزگار سمتي كه شاهد عروسي صرن برانويش برا ديگرري
بوده و روزهاي سمت جدايي و اتّفاقاتي كه در اين مدّت گذشته است ،همه و همه در ذهن او بار ديگر
تداعي ميشود .او كه اكنون نويسندة بزرگي است و برراي خوانردن داسرتانهرايش بره خرارج از كشرور
دعوت شده است ،بار ديگر معشوقهاش را ميبيند كه طي اين سالها به زني نمته و تحصيتكرده تبرديت
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شده است .اين بار سرنوشت براي نويسنده طور ديگري رق ميخورد و معشوقي كه او را تنهرا گذاشرته
بود ،به نايش ميافتد و از او ميخواهد تا در كنارش بماند .نويسنده كه تا بره ترال در جردايي و دوبراره
ديدن معشوق نقشي نداشته و سرنوشت ،تقدير او را رق زده است ،اين بار تصرمي مريگيررد كره مسرير
زندگياش را خودش تعيين كند و سرانجا برازگشت بره وطن را بره مرراندن در كنررار معشروق تررجي
ميدهد و به وطن بازميگردد .بايد گفت كه در آينههاي دردار ،استفادة نويسنده از موتيو آينه ،بره قرول
كاظ اميري دلبستگي او را به ادبيّات و گذشتۀ ايران نشان ميدهد« :شناخت از نظر گلشريري ،شرامت دو
وجه هستيشناسي و جامعهشناختي ميشود .نيوند آن با موتيف آينه كه در كارهاي ديگرر او هر تكررار
ميشود ،از يک سو ،بيانگر گريز نويسنده از محدوديّتهاي شناخت صرفاً عقلي است ،از سروي ديگرر،
نيوند و دلبستگي گلشيري را به ادبيّات و فرهنگ گذشتۀ ايران نشان ميدهد؛ زيرا آينه در جهرانبينري و
فرهنگ باستاني ايران نيش از آنكه بر گسترش عرفان و تصوّف به آيين ،صورت ،گونه و سان تغيير معنا
يابد ،به معناي گش و ديدن بود( ».اميري)9 :1933 ،
همانگونه كه گفته شد گلشيري گذشته را آيينهاي براي شناخت قرار ميدهد .م رمون اصرلي ايرن
رمان نيز مانند اكیر رمانهاي او ،شناخت است .نويسنده هنگا خواندن داسرتانهرايش در جمرع ايرانيران
كه بمشي از گذشتۀ اوست ،در ني كشف خود و تأمّت در اتوال نست خويش است .نرس مسرهلۀ اصرليِ
رمان ،نرسشي است دربارة هويت و مفهو ايراني بودن .نويسنده در آغاز از خود مينرسد كه كيسرت و
كجايي است:

« ...اوّل ميگويد من كي هست ؛ كجاييا ؟ به گرد جهان ميگردد؛ ميبيند كه همۀ اين ايرانريهراي
نراكنده ه مسهلهشان اين است كه كجايي هستند و جاله اين است كه ايرانيان مقي خارج  -بررخالف
اغله ملّيّتها  -سمت نگران مملكتشان هستند و آن را و ايراني بودن خود را نيرز فرامروش نمريكننرد».
(گلشيري ،1913 ،ج )312 :2
در اين رمان ميتوان نشانههايي از تاريخ نيامبران نيز يافت .ابراهي  ،نويسرندة ميانسرال ،از سرفر ارونرا
بازگشته و تال مشغول نوشتن شرح سفر خود است .وجه تسميّۀ ابراهي برا ابرراهي نيرامبر ( ) و زوايراي
مربوط به زندگي او از بسياري جنبهها در تناظر جزء به جزء است .صرن برانو و مينرا در تنراظر برا سرارا و
هاجر هستند و خصوصيّت بتشكني ابراهي با وجه تسميّه صرن برانو ربرج مسرتقي دارد .شرايد در نگراه
اوّل ،صن  ،بت و ابراهي بتشكن به نظر آيند و مينا شاهد و ناظري بر عرال مينروي .صرن خرود قربراني
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عشق ابراهي است ،بتي شكسته كه ابراهي سعي در مجمررو كردنررش دارد و در طري داسترران متوجّره
ميشوي كه معشوق اثيري او از تكّهتكّه كردن دختركي (سمنو) به وجود آمده است كه در نوجواني به
او عشق ميورزيد و بعد به ساليان اين تكّهها را به ياري ذهن و خيال و انديشه به ه گسبانده و زيباترين
بت تما زمانها و مكانها را با آن نرداخته است .در نايان سفر شاهد اين هستي كه ابراهي به كرت ،ايرن
بت را در ذهنش ميشكند يا اينكه درمييابد كه بايد آن را به عنوان مقولهاي متفراوت در عميرقتررين و
ننهانترين اليههاي ذهنش تفظ كند .ابراهي نيز خود قرباني عشقي شده كره در تمرا زنردگي ،او را از
واقعيّت موجود بازداشته است .شايد در اين ميان ،مينا نيز قرباني تسادت صن و قربراني ذهنيّرت ابرراهي
شده و مجبور است مدا او را به واقعيّت گريز دهد.
در گند جاي ديگر آينههاي دردار نيز ردّ نراي داسرتان ابرراهي ( ) را مريبينري  .يكري هنگراميكره
ابراهي شاهد عروسي صن  ،دختري كه او را دوست دارد ،با ديگري است .در اينجا ابراهي عشرق خرود
را گون شتر قرباني ميبيند و به ياد مراس قرباني در دهات كاشان ميافتد .مرد كاشان شتر را براي عيد

قربان نحر ميكنند« :دست گردان شتري ميخرد و گند ماهي بر او نواله ميدهد ترا گوشرتي شرود .بعرد
كه خو به او اُخت شد ،آذينرش ميكنرد بررا گررت و گيرراه .آينررهاي هر مريگرذارد روي نيشرانيش.
گش هايش را ه ميكشد و با نقّاره و طبت دورش ميگرداند و از هر سر خانه نيرازي مريگيررد ترا روز
عيد كه همه ميآيند به ميدان محلّه و نحرش ميكنند و گوشتش را تكّهتكّه ميبرند( ».گلشريري:1911 ،
 )23جاي ديگري كه ردّ ناي داستان ابراهي ( ) را ميبيني  ،هنگامي است كره صرن برانو در نراريس از
ابراهي نوميد ميشود .ابراهي كه به دعوت ايرانيان مهراجر ،هر زمران برا فرروريمتن ديروار بررلين برراي
خواندن داستانهاي خود به گند كشور ارونايي سفر ميكند ،در ناريس بار ديگر صن بانو را ميبيند .او
كه اكنون از شوهرش جدا شده به ابراهي نيشنهاد زندگي مشترک را مريدهرد؛ امّرا ابرراهي كره هر بره
همسرش عالقهمند است و ه به آ و خاكي كه در آن ريشه دارد ،نيشنهاد او را نمينذيرد .اينجا صن
بانو است كه اتساس قرباني شدن ميكند و از اتساس تكّهتكّه شردن خررود برره دسرت ابراهيرر سرمن

ميگويد« :صن بانو گفت :من فكر ميكرد كه سعيد مرا كشت تراال مريبيرن ترو مررا كشرتهاي؛ مُیلره
كردهاي و هر تكّها را دادهاي به كسي( ».همان)113 :
«ننجاه صفحۀ آخر كتا را شايد بتوان ابراهي در مذب ناميد .اين قسمت با براال رفرتن نويسرنده و
صن بانو از نلّكان مارنيیي آغاز ميشود .صحنهاي كه يادآور صعود ابراهي به كوه قربانگراه اسرت .در
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همينجاست كه اوّل بار با نرا ابرراهي آشرنا مريشروي ( ».سرنانور )112 :1931 ،بردين ترتيره ،شرمايت
تاريمي ابراهي مقابت گشمان ما نمايان ميشود.

 .5برّة گمشدة راعي:
از جمله رمانهاي گلشيري كه در آن ت ور اسروره به خوبي نيداست ،بررّة گمشردة راعري اسرت« .در
برّة گمشدة راعي ،گلشيري در جست و جوي ريشههاي كهن دلشكستگي بر اثر هراس ،به سراغ اساطير
ميرود( ».ميرعابديني ،1911 ،ج  )231 :2برّة گمشدة راعي ،برشي است از زندگي سريّد محمّرد راعري،
دبير ادبيّات؛ تكايت سردرگمي روشنفكري ايراني است بين آنیه ميخواهد ،آنیه ميبينرد و آنیره بره
او گفته شده است؛ تكايت آويزان ماندن است و فرار به سوي تنهايي و در نهايت تكايت مرگ است.
اين فقج راعيِ سال  1903نيست ،بلكه داستان امروز ماست .در اين رمران نيرز هردف گلشريري شرناخت
است ،شناختي از جامعۀ كنوني و فرهنرگ تراك برر آن و نيرز شرناختي از فرهنرگ گذشرته و سررانجا
ترابق و مقايسۀ اين دو با ه .
برّة گمشدة راعي يكي از رمانهاي گلشيري اسرت كره در آن تراريخ و اسرروره ،وسريلهاي برراي
انعكاس واقعيّت اجتما ميشوند .از اين لحاظ ،تما وقايع داستان در اجتما قابرت لمرس اسرت .خيرال،
ذهن و تمركز فردي ،راعري را آشرفته و مشروّش مريكنرد؛ گراكره گسسرتن از مررد و گوشرهگيرري و
خيالبافي ،صرفاً يأس و نااميدي را در ني خواهد داشت و فرد منزوي و نااميد ،عقدة خود را فرو ميريزد
تا باع ،جله رضايت ديگران شود.
«گلشيري در برّة گمشدة راعي تاريخ را با سرنوشت روشنفكران مقهورِ اقتدار درميآميزد؛ البتّه بره
جاي توجّه به رويدادهاي تاريمي ،تأثير آنها را را بر فرهنگ و خاطرة جمعي بازتا ميدهرد و بره اليرۀ
زيريني مينردازد كه تميّت يک داستاننويس جست و جوگر را برميانگيزاند( ».ميرعابرديني ،1911 ،ج
« )313 :0او عالوه بر تلفيق شيوة روايت سنّتي در فرهنگ ايراني با شريوههراي نويافترۀ جهراني ،مراجراي
داستان را نيز تركيبي از وقايع قديمي و امروزي قرار ميدهد تا شگرد امرروزي شردة روايرت داسرتان در
داستان ،با ايجاد تشابه بين زندگي گذشته و امروز ،محمت موجّهي براي مررح شدن يافته باشرد .در ايرن
داستان با محور قرار گرفتن شمصيّت اصلي ،در هر فصت ،يک ماجراي تازه به داستان افزوده ميشرود و
در نايان ،اين رشتههاي به ظاهر مجزّا به جانه نيوستگي با يكديگر سوق داده ميشوند( ».شيري:1932 ،
)191-191

بازتا تاريخنگري در داستان معاصر (مرالعۀ موردي :معصو ننج  ،آينههاي دردار ،برّة گمشدة راعي) 11/

مفصرلي را برازگو مريكنرد.
گلشيري در اين رمان از طريق تداعيهاي ذهرن راعري ،گذشرتۀ تقريبراً ّ
تمامي اين تداعيها ،بر محور غ و تنهايي راعري و مسرا ت جنسري او مريگرردد و در برين آنهرا در نري
شناخت خود و يافتن گمشدة خود است .گلشيري در فصت دوّ رمان ،تكايت تاريمي شريخ بدرالردّين
را از زبان راعي براي شاگردانش مررح ميكند .مردي زاهد كه عمري را به رياضت و عبادت گذرانده
است و راه و روش ديگري جز سياق سنّت نميداند .شيخ به سنگسار كردن زني زناكار فتوا داده و خود
نيز در انجا عمت مقدّ بوده است .از آن نس لحظهاي تصوير زن ،او را رها نميكند .زن ،گاه نور مرلق
است و گاه موجودي زميني ،گاه به هيأت خيرالنّسا ،زن مردة شيخ ظاهر ميشود و گاه همان زن زناكرار
است.
ميتوان گفت كه شيخ ،عاشق آن زن است و براي تفظ وجهۀ خويش ،فرمان به سنگسرار كرردن او
ميدهد و از آن نس ياد زن همیون وهمي وسوسهآميز ،خلوت زاهد را به ه ميزند و اين مسهله باع،
ميشود تا او به سست بودن زهد خويش ني ببرد و با آگاهي از وجود شک در ايمان خود ،م ررر و
آشفته گردد .در واقع اضررابي كه راعي را دربر ميگيرد «اضررا انسانهايي است كه اميد به آن دنيرا
را از دست دادهاند و از مجموعۀ سنّتها به بيرون نرتا شدهاند ،امّا از اين دنيرا نيرز بهررهاي نبرردهانرد».
(ميرعابديني ،1911 ،ج )230 :9
راعي نماد روشنفكر تحصيتكرده ،شكستخرورده و خودباخترهاي اسرت كره برا نرت زدن بره سرنّت
فرهنگي تالش ميكنرد ،دانرشآمروزانش را تحرت ترأثير ايرن سرنّت قررار دهرد .او واخرورده از محريج
خانوادگي و اجتماعياي است كه در خانوادة ندري نناهي برايش براقي نمانرده و هرگرز نتوانسرته اسرت
آرامش را به كانون خانواده برگرداند؛ از اين رو ،به سرگذشت شيخ بدرالدّين روي ميآورد ترا هماننرد
زاهدان ،در گروشۀ برّة گمشدة راعي عرزلت بگيررد و از اجتمررا دوري گزينرد؛ ولري ايرن امرر ممكرن
نميشود .او شيخ بدرالدّين زمان خويش است كه با همۀ آگاهي ،نفس خود را سنگسار ميكند« .راعري
همان ادامۀ تاريمي شيخ بدرالدّين است .مگرنه اينكه شيخ از اولياء اهلل است و راعي بره معنراي گونران؛
گوناني كه برّههايي گمشده دارد و مگرنه اينكه راعي معلّ ه هست؟ اين دو كره يكري راعري اسرت و
ديگري شيمي بزرگ ،بيتوجّه به جماعت ،برا ریياهراي جنسري خرود درگيرنرد .و ايرن آيرا سرنوشرت
گروهي كیير از نويسندگان معاصر نيست؟  ...گلشيري با آفريدن آد هايي آونگران در بري زمراني ،سرير
تكاملي تاريخ را به كناري مينهد و مه ترين مسهلۀ روشنفكر امروز را همان ميننردارد كره برراي شريخ
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گند صد سال نيش فرض ميكند .غ غربتي كه در تما ف اي قصّه نَر ميزنرد ،تسررتي برر گذشرته را
نشانه ميكند .تسرت بر زندگي انسان گند صد سال نيش كه فراغت داشت و بره خرود و خرداي خرود
نزديک بود( ».آذربد )23 :1913 ،اين تسرت و دلتنگي براي براي جامعۀ ثابرت و يكدسرتي كره در آن
ان سان به خود و خداي خود نزديک بود ،نوعي دلتنگي عارفانه است كه بر اثر از ه گسريمتن نيونرد برا
جامعۀ كهن ايجاد ميشود و در فرد گرايشي را براي گريز از جامعۀ متحوّل امروزي ايجاد ميكند .نرس
راعي كه ايمان گذشته را ندارد ،دگار بحران و تسرت برگذشته شده است.
نتيجهگيري:
 در داستانهاي گلشيري ،اغله استغراق شمصيّتها در گذشته ،مانع از ت رور فكرري آنهرا در زمرانتال ميشود و همواره شرايري كه در تال نيش ميآيد ،زمينهاي براي تداعي گذشته نديرد مريآورد و
بدين ترتيه ،شمصيّت داستان در ميان خاطراتي دور و نزديک محاصره ميشود.
 او در ني جست و جوي تكنيكي كه هماهنگ با جهانبينياش باشد ،بره مترون كهرن روي مريآورد وبه اسروره و تاريخ توجّه ميكنرد .او گراه برا بيران تكرايتي سرنّتي ،كليردي برراي درک معنراي روايرت
امروزين به دست خواننده ميدهد تا واقعيّتي را كه در نشرت آن ننهران شرده اسرت ،دريابرد؛ در ضمررن
ميكوشد ،گيزي فراتر از آنیه نوشته است ،بره خواننرده نشران دهرد .او در واقرع مريكوشرد ترا از كرتّ
گذشته به عنوان كليدي براي فه ماجراي امروز بهره بگيرد و جهان تميّت خود را براساس دره آميزي
روايتهاي بازمانده از گذشته بسازد .او ميخواهد در آيينۀ تاريخ به شناختي از امروز دست يابد.
 گلشيري در ني دستيابي به روشهايي فراتر از قالههاي متعارف و مرسو بود و در ني آن برآمد كرهخود نيز نقشي در ابدا شيوة روايتگري ايفا كند .در زمينۀ اتياي بع ي از قالههراي قردي در تروزة
روايتشناسي در ادبيّرات ايرران مريترروان گفرت كرره گلشيررري بيشترررين ترالش را انجرا داده اسرت.
عالقهمندي به قصّههاي قدي و تلفيق شيوههاي روايت قدي در ادبيّات ايران با عناصر نوين و جديرد ،از
محوريترين فعّاليّتهاي اوست.
 نوعي از نیر كه در آثار گلشيري به كار برده شده ،نیر قرديمي و سرنّتي متناسره برا موضرو و ف رايتاك بر داستان است؛ مانند رمان شازده اتتجا كه سرگذشت انحراط گهرار نسرت از خانردان قاجرار
است .نويسنده از نیر كهن بهره برده است و نیر خود را مرابق با آثار بازمانده از دوران قاجار شركت داده

بازتا تاريخنگري در داستان معاصر (مرالعۀ موردي :معصو ننج  ،آينههاي دردار ،برّة گمشدة راعي) 13/

است .در معصو ننج نيز گلشيري از شيوة نگارش مورّخان و تفسيرنويسان قرن نرنج و ششر هجرري
استفاده كرده است؛ اين امر كه با درونمايۀ اين كتا كه يک موضو تاريمي است ،ه خواني دارد.
 گلشيري در معصو ننج  ،در جست و جوي ريشههاي استبداد و اختناق و آنیره از آن در روزگرار وذهنيّت ما تداو يافته است ،نقبي به دل فرهنگ ايرران ميزنرد و ف راي تراريمي و اسراطيري را تجربره
ميكند و از امكانات نیر كهن نيز براي باورنذير كردن اين ف ا بهره ميجويد.
 در معصو ننج  ،داستاني شبهتاريمي روايت ميكند .نیر و زبان كهن ايرن داسرتان و نيرز تروادث آنكه در زمان گذشته روي ميدهد ،او را واميدارد تا سبک و زباني تاريمي را برراي روايرت آن انتمرا
كند .اگرگه كتا ها و منابع تاريمي متعدّدي وجود داشرتند كره مريتوانسرتند الگروي وي در ايرن كرار
باشند ،گلشيري تاريخ بيهقي را از ميان آنها ،برميگزيند؛ زيرا جنبۀ داسرتاني  -تراريمي در هريچيرک از
آن آثار به استواري تاريخ بيهقي نيست .از سوي ديگر ،شمصيّتها و ف راي داسرتان معصرو نرنج بره
عصر غزنوي و دربار محمود غزنوي شباهت دارد؛ از ايرن رو گلشريري مريتوانسرت برا مهرارت ،ف راي
تاريخ بيهقي را بار ديگر در داستان خود بازآفريني كند .شباهتهاي ايرن دو كترا از جهرات ممتلرف
ف اي زماني ،تاريمي ،اجتماعي ،شمصريّتهرا ،نیرر ،روايرت و ...تحسرين و اعجرا هرر خواننردهاي را
برميانگيزد.
 واقعيّت ديگر اين است كه او در برخي از آثار خود ،ه راوي به معناي اسرورهاي كلمه اسرت و هرتحليتگر تاريمي است و با تأكيد بر جنبۀ متافيزيكي اسروره ميكوشد ،مناسرباتي خيرالي نديرد آورد و
از طريق فاصلهگذاري با واقعيّتهاي روزمرّه ،نوعي ناشناختگي و تازگي به اثر خود ببمشد.
 گلشيري در معصو ننج و برّة گمشدة راعي ،از اسرروره و نمادهراي ملّري و مرذهبي اسرتفاده كرردهاست .در هر دو اثر نوعي كيمياگري ميبيني كه در آن واقعيّت ،خيال ،اسروره و عمرت روزمررّه جرا بره
جا ميشوند؛ به گونهاي كه با نگاهي دقيق به هر يک ،آن ديگري را بهتر ميشناسي  .بايد گفت كه ايرن
نو كيمياگري از مه ترين دستاوردهاي هنر نوين است .نس يكي از بارزترين و بديعتررين شرگردهاي
گلشيري را ميتوان ايجاد توازي و تلفيق ميان اسروره و واقعيّت و همینين ،تلفيق ميان خيرال و واقعيّرت
دانست .بدينسان گلشيري جهاني آفريد كه در آن ،واقعيّت خيالي است و خيال ،نقا از گهرة واقعيّت
برميدارد.
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 توجّه به تاريخ و اسروره به عنوان وسيلهاي براي انعكاس واقعيّت اجتما و جامعه ،تلفيق شيوة روايرتسنّتي در فرهنگ ايراني با شيوههاي نويافتۀ جهاني و ...همگي برّة گمشدة راعي را كراري نرو و متفراوت
در شيوههاي متداول رماننويسي معاصر تبديت كرده است.
نوشتن داسرتان برا بهررهگيرري از تكايرتهراي گذشرتگان و همینرين اسررورههراي تراريمي در آثرار
نويسندگان ،ه نشاني از تجربهگري در داسرتاننويسري و هر نشراندهنردة بحرران هويّرت روشرنفكران
م رربي است كه آرامش خاطر خويش را در زمانهاي متالط از دست دادهاند و اين سبه نديد آمردن
دلتنگي رمانتيستي نسبت به فر هاي هنري بازماندة آن دوران ميشود.
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