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واقعيّتهاي عيني و حقيقتهاي ذهني در

كليدر ،جاي خالي سلوچ و روزگار سپري شده
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قهرمان شيري
استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

چكيده:
با آنكه محمود دولتآبادي در دورة دوّم از داستاننويسی خود گرايش به رمانتیسم و در دورة سموّم گمرايش بمه
سمبولیس دارد ،در مجموع ،عنصر غالب هنري در گزينش واقعیّتهاي داستانی در همة كارناممة ادبمی او ،منببم
بر مكتب رئالیس است .واقعیّتهاي داستانی در سبك دولتآبادي ،همواره با الهمامگیري از واقعیّتهماي مسمتند
اجتماعی و يا تجربیّات زيستی و فردي آغاز میشود و در طرح كلّی روايمت نیمز همیشمه زمینمة اصملی مماجرا ،بمر
بنیاد واقعیّتهماي تماري ی و سیاسمی و اجتمماعی قمرار داده میشمود؛ امّما در هممة داسمتانها ،اسما

ماجراهما در

فرايندي پیچیده و پمر تعمّم  ،در ذهم و خیمان نويسمنده بازآفريمده میشمود و خمود بمه واقعیّتمی مسمتل و بسمیار
متفاوتتر از واقعیّتهاي شنیده شده يا ديده شده و يا تجربمه شمده بمه وسمیلة نويسمنده ،تبمدي میگمردد .در ايم
ملالممه تممر

بممر آن اسممت كممه يگممونگی ت یرگ مذاري واقعیّتهمما و تجربیّممات مسممتند اجتممماعی در رمانهمماي

دولتآبادي به بررسی گذاشته شود.

كليدواژهها :دولتآبادي ،كلیدر ،جاي خالی سلوچ ،واقعیّت ،رمان.

 .1تاريخ دريافت1931/5/1 :
 .1رايانامهghahreman.shiri@gmail.com :

تاريخ پذير 1931/7/11 :
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مقدّمه
دولتآبادي آغاز تمري هاي خود براي نوشت كلیدر را به سمانهماي  1940-1947مربمو ممیدانمد؛ از
آنجا كه «هستة تاري ی مماوق » رممان نیمز سمانهماي  1911-1915اسمت ،فاصملهاي  18تما  15سماله بمی
واقعیّتهاي تاري ی و مكتوبسازي آن به صورت رمان وجود دارد كه به اعتلاد دولمتآبمادي بمراي بمه
دست آوردن پ تگی و درک الزم از واقعیّت و كام شدن و «نشست» كردن آن در ذه نويسنده و نیمز
برا ي پرداخت وسی و دربر گیرنده و ترسی سیماي درست از حوادث تاري ی ،اي ملمدار از زممان الزم
بوده است .در اي مدّت ،برخورد احساسی با واقعیّتها نیز فروكش میكنمد و زممان الزم بمراي آشمكار
شدن بسیاري از وقاي مكتوم مانده فمراه ممیآيمد و فرصمت الزم بمراي تحلیم كامم اجمزاي م تلم
واقعیّتها در اختیار نويسنده قرار میگیرد .بر اي اسا
يك ا ر منو است به اينكه جوهر دورانیا

است كمه ممیگويمد« :خلم صممیمانه و حلیلمی

در جان هنرمند تمهنشمی شمده باشمد( ».يهم تم و فريماد،

)99 :1979
پيشينة پژوهش:
دربارة ت یرپذيري دولتآبادي از واقعیّتهاي سیاسی و اجتماعی به طور پراكنده مبالبی در كتمابهما و
ملاالت نوشته شده است ،بهخصوص در نوشتههايی كه به تحلی آ مار او اختصماص يافتمه اسمت و يما بمه
طور ويژه جايگاه رئالیس را در اي آ ار به بررسی گذاشته است .امّا دربارة ت یرپمذيري دولمتآبمادي از
واقعیّتهاي زندگی ش صی و افراد پیرامون خود يعنی دوستان و آشنايان و يا پمارههمايی از وقمايعی كمه
در زندگی شاهد آنها بوده است ،و از آنها براي آفرينش ش صیّتها و واقعیّتهماي داسمتانی اسمتفاده
كرده است ،ملاله يا مبلب مستللّی تا به حان به نگار

درنیامده است .تنها در مصماحبههما و نوشمتههماي

پراكنده از خود دولتآبادي است كه گاه به طور گذرا اشاراتی به ينمی ت یرپمذيريهمايی شمده اسمت.
تر

ما در اي نوشته بر آن است كمه از خمرن گفتمههماي دولمتآبمادي ،میمزان ت یرپمذيريهماي او از

واقعیّتهاي عینی براي آفرينش بعضی از ش صیّتها و ب شهايی از وقاي داستانی در سه رمان كلیمدر،
جاي خالی سلوچ و روزگار سپري شده به بررسی گذاشته شود.
كليدر:
يشینة آشنايی دولتآبادي با ماجراي گ محمّدها به هممان سمالی بمازمیگمردد كمه او كمر

يهمارم و

پنج ابتدايی را به صورت جهشی در طون يك سمان ممیخوانمد .يمك روز بعمد از رهمر كمه بنمد كیم
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مدرسها

را براي تعمیر به پیش پینهدوز روستا برده ،از صحبتهاي مردم دريافته بود كمه ممردي پلنگمی

را كشته و در حان بردن الشة آن به شهر است« .اي حاد ه روايت گ محمّمدها را كمه زممانی نمه ينمدان
دور كشتهشان را آورده بودند و میبردند به شهر تا نعشها را بگردانند ،در ذهم هما تمداعی كمرده بمود».
(يه ت و فرياد )117 :1979 ،او كه در آن روز به خواندن در ها و انجام تكمالی

مدرسمه حسّاسمیت

بسیار داشت و در همان حان آدمی به شمدت عماطفی بمود و گريمزان از حموادث خشم و حتّمی ذهنیمت
تر آلود او تا به آن حد نیرومند بود كه در هنگام آمدن ژاندارمهما بمراي سمربازگیري ،او كمه كمودكی
بیش نبود ،از تر

آنها خود را پنهان كرده بمود ،در ايم حاد مه نیمز از رفمت بمه تماشماي ممرد و پلنم

خودداري میكند .واقعة گ محمّدها البتّه سانها پیشتر و دقیلاً در  1919به پايان رسیده است؛ يعنمی در
زمممانی كممه دولممتآبممادي كممودک يهممار سممالهاي بممیش نبمموده اسممت« .خبممر گردانیممدن نعممشهمماي
گ محمّد ها را بايد شنیده باش و باز ه البد از ترس به تماشا نرفتهام و پیداست كمه فلمب بمه آن ت یّم
كرده بودهام( ».همان )110 :در هنگام نگار  ،البتّه ماجرا بهعمد دو سه سمالی بمه جلمو كشمیده ممیشمود
(همان).
يك بار ديگر گ محمّد به عنوان يك قهرمان در ذه دولتآبادي  -كه از زير بیست سمالگی تاماتر
و داستاننويسی را آغاز میكند  -ازهمان دهة اوّن كار ،شروع به جنبیدن و اعرم حضور میكنمد؛ امّما او
توجّه يندانی به اي احسا

خود نمیكند .يون میداند اي كار ،دشوار است و از او در جوانی سماخته

نیست و بايد كارهايی بكند؛ تجربههايی بیندوزد و آموز ها و فراگیريهايی براي خود داشمته باشمد تما
پ ته شود و به آن حدّي برسد كه بتواند به طرف موضوع برود و شروع به نوشت آن بكند؛ اي مسم له تما
سممان  1945طممون مممیكشممد( .يه م تم و فريمماد )113 :1979 ،تمما اي م سممان ،دولممتآبممادي شممماري از
داستانهاي كوتاه اوّلیة خود را پديد آورده است؛ از داستان اليههاي بیابانی تا آوسنة بابما سمبحان .او در
سان  1945با آن كه احسا

میكند زمان مناسب براي نگار

كلیدر پديمد آممده اسمت ،بماز جمر ت و

توان الزم را براي انجام اي كار در خود نمیبیند؛ در اي دوران ،يعنی سان  ،41-45حاد ة جموانممر
شدن برادر

نوراهلل تازه اتّفما افتماده اسمت و خمانواده هنموز عمزادار دا او هسمتند و دولمتآبمادي در

حالت نابسامانی و برتكلیفی و بیگانگی وحشتناک نسبت به محیب به سر میبرد و می غريبی بمه رهمايی
از شهر و پناه بردن به كوه و دشت و صحرا دارد .بر اسا

نیاز عمی بمه رهمايی اسمت كمه دولمتآبمادي

دست به نوشت يك داستان عاشلانه میزند؛ داستانی با نام خون و خنجر و شیدا يا شمبهماي قلعمه يمم
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كه قهرمان هايش نمايی از شیدا و پدر شیدا و يك دختر قرشمان است و مماجرا بمافتی عاشملانه دارد« .در
همی حیص و بیص كه كار میكردم  -و دست نوشتههايش هنوز هست  -وقتی به بابللی بنمدار رسمیدم،
ناگهان ديدم داستان دارد پهلو باز میكند؛ يوپمانی آممد تموي كمار و گوسمفند آممد و مناسمبات جامعمة
روستايی آمد و آدمهاي تمازهاي آمدنمد و ...كمه ناگهمان ايم جما در ذهم جرقمه زد كمه آنچمه در كمار
نوشتنش هست  ،حواشی موضوع اصلی است كه قهرمانش بايد گ محمّد باشمد .بما توجّمه بمه كماري كمه
شروع كرده بودم ،فكر كردم حاال كه اي كار دارد پر دامنه میشود و توانايیا

را ه در خمودم حم

می كن  ،بهتر است موضوع اصلی را كه حدود بیست و يند سان در ذهن داشت  ،شروع كن ( ».يه تم
و فرياد )178-113 :1979 ،به اي ترتیب داستان خون و خنجر با حفظ قهرمانان آن ،يعنی شیدا و پمدر
و دختر قرشمان كه ماجراي آن در جلد هفت كلیدر آمده است ،متوقّ
كه ديگر عمر

میشود و اي بار دولمتآبمادي

به بیست و هفت  -هشت سان رسیده است و از نیروي جوانی سرشار و از اتكا بمه نفم

و توانايی الزم نیز برخوردار است ،به صورت جمدي نگمار

كلیمدر را آغماز ممیكنمد« .از آنجمايی كمه

مايههاي داستان در ذهن حالت حماسی  -لیريك داشت ،به نظرم رسید كه مناسب است شمروع كمن بمه
نوشت و فكر كردم قب از سی سالگی تا يه سالگی فص خوبی از عممر اسمت بمراي نوشمت داسمتانی
سرشار از عش و حماسه و نیرو و درست مثم پهلموانی كمه ممیخواهمد وارد میمدانی بشمود كمه حريم
يَغَري انتظار

را میكشد ،بنا كردم به آمادهسازي و ارزيابی خودم و  -هر يه باداباد  -شروع كمردم و

شروعهاي م تلفی كردم و باز گذاشت كنار و از نو شروع كردم و باز ...حاال شايد دستنوي هما نشمان
بدهد؛ تا اينكه در يك لحظه ماران پیدا شد و بعمد از رهمور مماران شمروع داسمتان هم پیمدا شمد؛ و ايم
كشمكشها تا حدود سان  ،58يعنی دو سان و اندي طون كشید( ».همان )178 :سفرهاي تحلیلاتی بمراي
گردآوري اطّرعات الزم از گ محمّده ا نیز كه بمه قمون خمود او حاصم ينمدانی نداشمت و بما ناكمامی
همراه بود ،در همی سانها به انجام میرسد.
حضور ماران در ذه نويسنده ،به يهار پنج سمان درگیمري در ذهم و آزممايش آغازهماي م تلم
پايان میدهد .آنينان كه گويی او نلشی شبیه به منجی براي دولتآبادي دارد« .يهار پمنج سمان درگیمر
شروعهاي م تل

بودم .كار كرده بودم؛ ولی آنی نبمود كمه ممیخواسمت  .او [= مماران] بما روي نممودن

خود ،درست مانند يك ناجی به مدد م آمد .از لحاظ تصويري ،او بنیاد تمام رمان شد .از لحماظ زبمانی
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ه حذف آن «را» ي رابب بنیاد زبان رممان شمد و همر دو بما هم ر داد .بعمد ديگمر مم آسموده شمدم».
(دولتآبادي)19 :1910 ،
بنابراي  ،در شك گیري كلیدر ،واقعیّمت ،يیمزي جمز ت تمة پمر
حلیلتی است كه فلوبر به آن اشاره میكند« :بم

نويسمنده نبموده اسمت؛ ايم هممان

نیسمت كمه فلمب بمه مشماهده بپمردازي ؛ بايمد آنچمه را

ديدهاي  ،نظ بدهی و شك بب شی  .واقعیّت به نظر م يیزي بیشتر از يك ت تة شیرجه نبايمد باشمد و
حان آن كه دوستان ما واقعاً باور كردهاند كه ملك و ملكوت فلب بدان تعل دارد؛ اي مادّيگري خون
مرا به جو

میآورد( ».آلوت )180 :1910 ،ويلیام فاكنر نیز بر اي اعتلاد بود كه داسمتاننموي  ،بمه سمه

يیز بیشتر احتیاج ندارد« :تجربه ،مشاهده و ت یّ »(.نل از سلیمانی )11 :1917 ،گاهی يكی يما دو تما از
اي ها میتواند كمبودهاي بلیه را جبران كند .او میگويد« :داستانهايی كه م مینويس  ،همیشه با يمك
قصمه نوشمت هم يیمزي جمز خموب پرورانمدن و
ّ
انديشه ،خاطره يا تصوير ذهنی شروع میشود .در واق
درست استفاده كردن از همی ها نیست( ».همان)
دولتآبادي نیز در گفت و گويی میگويد« :فمر

شمما در ممورد واقعمی بمودن ش صمیّتهما غلمب

است كه م با اش اصی زندگی كرده باش و بعد نوشته باشمشان؛ نه! ينی يیزي نبوده .يك اس بموده
و روايت به قت رسیدن اي اس و يند نفر دور و بر  .اي نكته اي معنی را نمیرساند كمه مم داسمتان
را بر اسا

افراد واقعی نوشتهام؛ امّا به طور اصولی به شما بگوي  .ادبیّمات ،يعنمی واقعیّتمی ديگمر .ادبیّمات

هیچ رببی به واقعیّت خیابانی ،شهري ،روستايی ،عینی و ...ندارد؛ االّ اينكه ما يك مولكون از واقعیّمت را
براي ساخت ا ر ،از زندگی بر میگیري  .ادبیّات ،يعنی واقعیّتی ديگر كه در ذه شما آفريده ممیشمود و
آن واقعیّت آن قدر دلنشی و عمی است كه شما را به واقعیّت عینی رهنمون ممیشمود و نمه بیشمتر .اصمرً
اي مساله را باور نكنید كه عدّهاي آدم بودهانمد و دولمتآبمادي سرگذشمت آنهما را نوشمته اسمت .بلمه،
پیشتر ه گفتهام نشانی از واقعیّت مث تكّه سفالی است كه يك باستانشمنا
پارة سفان ،حجمی از جن

ممیيابمد و بمر اسما

آن

و منب همان سفان میسازد؛ امّا ...آيا شما میتوانید امروز بعد از رهمر مم را

بنويسید؟ شايد بتوانید؛ امّا آنچه خواهید نوشت ،گزار

است؛ رمان نیست( ».دولتآبادي)1 :1905 ،

وقتی نوشت كلیدر به طور جدّي آغاز میشود ،دولتآبادي سه سان بیوقفه و گاه شبی نُه سماعت و
يه بسا در هر نشست شبانه ،يك بند از داستان را به نگار
ساواک را در حون و حو

خود احسا

در میآورد .در نیمة سان  ،1959يمون شمب

میكند ،يهار جلد از كلیدر را كه تمام كرده است ،به هممراه
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رمان پايینیها به كناري میگذارد و مشغون نگار

سه داستانی میشود كه موضموع آنهما ممدّتی اسمت

ذه او را آزار میدهند :از خ ينبر ،روز و شب يوس

و علی علی « .اي آخري را در طمون سمه روز

و نی نوشت و اي سه داستان را مجموعاً طی ك تر از سه ماه تممام كمردم؛ بازنويسمی و حمكّ و اصمرح
كردم و دادم براي ياپ و آماده ماندم تا حريفان برسند( ».يه ت و فرياد)910 :1979 ،
در سان  1959كه او دستگیر میشود و دو سان از زندگیا
نگار

را در زندان سپري ممیكنمد ،ممدّتی در

رمان وقفه به وجود میآيد  -اگريه ب مش عممدهاي از ذهم او در زنمدان ماجراهماي كلیمدر و

ب شی ديگر ماجراي سلوچ را همواره مرور میكند  -يكی از ت سّ هاي همیشگی او نیز مربو بمه ايم
سان است« :با آن شو و نیرويی كه م كار میكردم ،در مدّت دو سالی كه مرا آنجا نگه داشتند ،شمايد
تمام جلدهايش را مینوشت و كار كلیدر پايان میگرفت( ».همان )95 :او كه در اي سانهما خمود را در
شو و شكوفايی بلو احسا

میكند ،بسیار سیّان و روان و بما شمور و حمرارت ممینويسمد و بعمدها در

مصاحبههاي خود بارها با دريغ فراوان میگويد« :به همان ترتیب اگر پیش میرفت و يالمة زنمدان كنمده
نمیشد ،يه بسا تا سان  57تمامش كمرده بمودم»؛ امّما زنمدان نیمروي خرّقمه و عواطم

او را كمه در اوج

شكوفايی خود است ،ديار انلباع میكند( .همان)111 :
شمیوة روايممت در كلیممدر ،سموّم شم ص از نمموع دانماي كم اسممت .درونكماوي مسممتلی و غیممر مسممتلی
ش صیّتها از خصوصیّات روايت داناي ك است كه در كلیدر به گستردهتمري صمورت ممكم انجمام
گرفته است .در هیچ داستانی تا به اي حد آدمهمايی بما ويژگمیهماي ش صمیّتی متفماوت و حتّمی كمامرً
متضاد و متعار

را يك داستاننوي

درونكماوي نكمرده اسمت .از منظمر امكمان وقموع و واقم نممايی،

روايت داناي محدود غالباً منبلیتري شیوة درونكاوي را به دست میدهمد كمه اغلمب بازكماوي درون
تعداد بسیار محدودي از ش صیّتهاست؛ يون در عال واقعیّت ،هیچكم

از سماز و كمار درونمی افمراد

ديگر  -جز خود  -خبر نمدارد؛ بنمابراي  ،ترسمی درون ديگمران ،در ذات خمود نموعی فرافكنمی از درون
خويش است؛ امّا دولتآبادي به دلی حشر و نشمر گسمترده بما ش صمیّتهماي داسمتانی خمود در هنگمام
نگار

و به دلی ژرفانديشیهاي فراوان در تويههاي م تلم

ذهم خمود در موقعیّمتهماي بسمیار ،بما

مهارت فراوان از عهدة همسانپنداري خود با تكتك ش صیّتها در وضعیّتهاي متفاوت  -كمه خمود
به آن «احسا

يگانگی وجودي با قهرمانها» (هممان )30 :اطمر ممیكنمد  -برممیآيمد .بنمابراي  ،هممة

ش صیّتهماي متنموّع كلیمدر ،در عمی اسمتلرن وجمودي و مصمداقی از عینیّمتيمافتگی ش صمیّتهماي
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م تل

اجتماع و تجسّ تجربیّات نويسنده بودن ،در همان حان ،بهخصوص در هنگام بازتماب تصموّرات

و انديشههاي درونی خود اي ش صیّتها ،ب شی از جلموههما و زوايماي درونمی و ذهنمی نويسمنده را بمه
نمايش میگذارند.
«حتّی در مورد قهرمانهاي عمدة كلیدر ،بعضمیهما خمود را بیهموده ديمار ايم تموهّ كمردهانمد كمه
دولتآبادي را در يكی از قهرمانهاي داستانش باز شناسند و خو نیّت و خو

سلیلهتمري شمان كسمی

بود كه آمد و به م گفت :خوانندهاي گفته اسمت "آيما ممديار تجلّمی دريمغهماي خمود دولمتآبمادي از
جوانمرگی بمرادر

نیسمت؟" گفمت " :بمه او سمرم برسمان و بگمو كمه در ممديار خرصمها

نكم كمه

نفرتانگیزتري قهرمان را ه (مثرً عبّاسجان) اگر به تجلّی جنبهاي محتم از وجمود مم منسموب كنمی،
راه دوري نرفتهاي؛ يون همة اي ها وجود م هستند؛ دست كم هممة ايم آدمهما در درون مم جماري
بودهاند كه توانستهاند به اي شك نمود پیدا كنند" و گفت  :در هر فرد  -از جمله نويسمنده  -اسمتعدادها،
قدرتها ،ررفیّتها ،امكانات و توانايیهاي باللوّه وجود دارند كه اگر فرد در موقعیّت مناسمب آن قمرار
بگیرد ،هر آينه میتوانند به فع در بیايند و شاخصمیّت ويمژهاي بمه ش صمیّت فمرد بدهنمد( ».يهم تم و
فريماد )188-33 :1979 ،در اداممة ايم گفمت و گمموي بلنممد ،وي بمار ديگممر نیممز بمر ايم حلیلممت صمحّه
میگذارد كه «تممام ايم قهرممانهما بازتماب وجمود مننمد .زشمت و زيبما و بمد و خوبشمان ».حتّمی نفمرت
انگیزتري قهرمان كه مثرً عبّاسجان باشد يا زيباتري آنها كه مثرً مديار باشد ،همه به صورت بماللوّه در
نويسنده وجود داشته است و از وجود او برآمده است« .اي واحدِ متنوّع پیچیده و متضمادِّ وجمود آدممی،
وجود خود ...دراي جاست كه بروز میيابد( ».همان)914 :
يكی ديگر از شگردهاي همیشگی دولتآبادي در نگار

داستان ايم بموده اسمت كمه ابتمدا تممامی

جوانب و طرح و پیكرة اصلی داستانهاي خود را در ذه ترسی میكند و آنگماه بما آگماهی از آغماز و
میانه و پايان روايت ،مرحلة مكتوبسازي آن را با حوصلة تمام در پیش میگیرد .پیداست كه در هنگمام
نگار  ،شايد بسیاري از جزئیات ديار تغییر شوند ،امّا پیكرة اصلی پیرن

يندان تغییري پیدا نمیكنمد.

او میگويد« :م پیش از نوشت هر داستانی ،مجموعة كلّی و از جملمه پايمان آن را ممیبیمن و تما فرجمام
كار را در ذهن نبین و نپذيرم ،نمیتوان داستان را شروع كن ( ».همان)38 :
بر اي اسا

است كه دولتآبادي ،به دلی اطّرعات اندكی كمه از مماجراي گم محمّمدها دارد ،در

طون ن ستی سانهاي نگار  ،همواره در پمی پمر

و جمو از جزئیمات وقماي بمر ممیآيمد .او بارهما بمه
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روستاهاي اطراف سبزوار سفر میكند تما بمر دانسمتههماي خمود از جوانمب م تلم
بیفزايممد؛ اگريممه آنينممان كممه خممود او مممیگويممد« :اي م پممر

مماجرا و واقعیّمتهما

و جوهمما همیشممه نمماموفّ » بمموده اسممت

(يه ت و فرياد)41 :1979 ،؛ امّا حلیلت اي است كه ب مشهمايی از واقعیّمتهما از طريم شمنیدههما و
ب شهاي ديگري از واقعیّتها و بعضی از ش صیّتها نیز از طري مشاهدات او از افراد مرتبب با مماجرا
و حتّی بعضی از رهگذران و آدمهاي ناشنا

منبله شك میگیرند و به روايت راه پیدا میكنند.

دولتآبادي در جريان يكی از تحلیلات خود ،ممیشمنود كمه در زممان قیمام ،پیرزنمی ممورد حمايمت
گ محمّد بوده است .اي پیرزن بعد از كشته شدن گ محمّد ،مدّتها بر سر گور او مینشسمته و ممدّعی
شده بوده است كه «در سپیده دمی نور از خاک گ محمّد تُتُم كشمیده بموده» اسمت( .هممان )175 :ايم
پیرزن ،در روايت دولتآبادي ،به يكی از ش صیّتهاي مبرح داستان تبدي میشود كمه مردانمه از قیمام
گ محمّد حمايت میكند .بار ديگر ،وقتی دولتآبمادي بمراي تحلیم بمه طمرف سموزن ده ممیرود ،در
«طرف قبلة راه» زنی را می بیند كه بر كنار جوي باريك آب نشسمته اسمت بما يمك جفمت يشم سمیاه و

سربندي م صوص كه بان يارقد را از زير بینی رد كرده و به كنارة آن گیمر داده اسمت« .داشمت هممی
جوري مرا نگاه میكرد و افكار مرا همی جوري میبرد به داخ سوزن ده .آمدم و رد شمدم از كنمار او؛
سري تكان دادم و از جوي رد شدم ،رفت توي خانهاي كه گفته میشد خانة برادر زنِ خمانمحمّمد اسمت
كه بعد ه معلوم شد همان است( ».همان)177-171 :
اگريه پرسشهاي دولتآبمادي از آن خمانواده ،پاسمخهماي شايسمتهاي بمه هممراه نمدارد ،امّما هممی
صحنه ،به شك گیري ش صیّت شیرو و صحنة اوّلی ديمدار مماران و شمیرو منجمر ممیشمود .دلیم پاسمخ
نیافت پرسشها را دولتآبادي در فرهن

اسمتبدادزدة ايرانمی ممیدانمد كمه آدمهما بمه يكمديگر اعتمماد

نمیكنند تا راز دن خود را براي ه بمازگشمايی كننمد« :رفمت نشسمت و سمتاالتی كمردم و جموابهمايی
نشنفت  .براي اينكه آن زمان نه آنها میدانستند م يلدر نیّت خیر دارم و نه میتوانسمتند بمه مم اعتمماد
كنند و حرف بزنند؛ يون اصرً باور نمی كردند يك قلندري به صرافت نوشت داسمتانی افتماده باشمد كمه
قهرمانهايش مردمانی پاپتی هستند؛ بهخصوص كه مردم ما در ا مر فشمار ديكتماتوري در تممام دورانهما،
مردم ناباوري بار آمدهاند و دوستان خودشان را ه دير به جا میآورند و دير میشناسند( ».همان)177 :
ش صیّت ماران نیز در يكی از همان سفرهاي تحلیلاتی بمه روسمتاي عبمداهلل گیمو شمك ممیگیمرد و

يندان ربب مستلیمی به واقعیّتهاي قیام گ محمّد ندارد« .همی كه به عبداهلل گیمو وارد شمدم و سمرازير
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شدم از كويه و گشتی زدم و تو قهوهخانه نشست  ،ديدم يك دختر كُرد آنجا نشسمته و يماي و ناهمار
را كه خورد ،پا شد سوار شد و رفت طرف كوه .از قهموهيمی پرسمیدم ايم شموهر كجما بمود؟ گفمت
شوهر ندارد .گفت او در حدود يه سالش است .گفت اي ها شوهر كه میآيد برايشمان خواسمتگاري،
اگر بتواند خواستههايشان را از لحاظ مان و داشته  -باشل میگويند  -ت می كند ،ممیرونمد بمه شموهر و
گر نه شوهر نمی كنند .شوهر در ش ن خودشان بايد باشد .خب اي موضوع و همچنی تنها به سموي كموه
رفت آن دختر براي دنیايی بود كه باز شد ،همی ( ».يه ت و فرياد)173 :1979 ،
سنگردي و ارتباطش را با قیام گ محمّد ،از طري هممی سمفرهاي تحلیلماتی اسمت

ش صیّت نج
كه دولتآبادي كش

میكند .او در اداممة تحلیلمات خمود از سموزن ده ،بما يكمی از همشماگرديهماي

دوران قديمش به روستاي سمنگرد و خانمة اربماب آن ممیرود و بمه بهانمة آن كمه ممیخواهمد از زنمدگی
گ محمّدها فیل تهیه كند ،حاجی خرسفی را به پرسش میگیرد و حاجی نیز خیلی خرصمه و در نهايمت
بیاعتنايی و خو خیالی میگويد« :گ محمّد يك دزدي بود كه در اي كوهها كشمتند » و در هممان
حان با «دست يا و يغند » به طرف كوه سنگرد اشماره ممیكنمد .دولمتآبمادي در تحلیلمات بعمدي
درمی يابد كه خود آن جناب ،يكی از حري هاي گ محمّد بوده است( .همان )177 :در همی سمفر ،در
روستاي نوبهار ،دولتآبادي با مردي به نام مرّ فرج آشنا میشود كه قد بلندي شبیه به موال اممان داسمتان
سلوچ دارد و اطّرعات مفیدي در بارة گ محمّدها به دست میدهد و ملداري از ابیماتی را كمه ممردم در
بارة خانمحمّد سروده بودند نیز میخواند .او كمه ممردي خمو

طبم و مهمماننمواز و درويمش مسملك

است ،بی آن كه خود در ماجراي گ محمّد نلشی داشته باشد ،به يكی از ش صیّتهماي مهم در كلیمدر
تبدي میشود و نامش به مر معراج تغییر میيابد( .همان)177 :
در يكی از اي سفرهاي تحلیلی ،گذر دولتآبادي به روستاي ربا زعفرانی میافتد و بما كدخمداي

روستا سر صحبت را در بارة گ محمّدها باز میكند« .ساعتی كه گذشت ،كدخدا شمروع كمرد ملمداري
از مظلومیّت خود صحبتكردن كه خانمحمّد میخواسته او را بكشد و او مدّتی به خانه نممیآممده و
خانمحمّد همها

تو دشت میآمده كمی میكرده» و كدخدا در درون خانها

كه از باال خانه پايی بیايد؛ يون در تیر ر

جمر ت نداشمته اسمت

قرار میگرفته است( .هممان )108 :ش صمیّت عبّما جمان و

قمدير نیممز بممه گفتمة دولممتآبممادي محصممون مشماهدات اتّفمماقی و نممامرتبب بما واقعیّتهمماي ممماجرا اسممت:

«"عبّا جان" ،فكر میكن ممك است آدمی را ديده باش كه نی تنمهاي را روي دوشمش انداختمه و در
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تصويري كوتاه ،از نبش يك كويه میپیچد و میرود .ممك اسمت او را ديمده باشم  .يما ممثرً "قمدير"
ناگهان دندانهاي سفید يك آدم را ديدم در يك صورت تكیده( ».دولتآبادي)94 :1901 ،
بعضی از ش صیّتهماي كلیمدر نیمز فلمب يمك نمام صمرف در درون مماجرا بودنمد و كويمكتمري
اطّرعاتی دربارة آنها وجود نداشته است .دولتآبادي از بیم

محمّمد و خمانمحمّمد يیمزي بمیشتمر از

اس هاي آنها نمیدانسته است (يه ت و فرياد .)101 :1979 ،در بازآفرينی ش صیّت اي آدمهما و نیمز
ش صیّتهاي بسیاري كه حتّی نامی نیمز از آنهما در داخم مماجرا وجمود نداشمته اسمت  -مثم خمانوادة
كربريی خداداد ،خانوادة بابللی بندار ،خانوادة نادعلی يهارگوشلی و بسیاري ديگر  -نويسمنده بمه طمور
كام به قوة ت یّ خود اتّكا كرده است .دولتآبادي خود میگويد« :در كلیدر ،ت یّ كه اصم اساسمی
در هنر است ،نلش بسمیار مهمّمی دارد» (هممان)174 :؛ بمراي مثمان ،گم محمّمد در دوران عصمیان خمود،
مادري نداشته است؛ امّا دولتآبادي كه از حلیلت موضوع خبر نداشته اسمت ،بمراي گم محمّمد ممادري
خل میكند كه يكی از ش صیّتهاي معمروف كلیمدر ممیشمود .دولمتآبمادي ممیگويمد« :مم هم از
واقعیّت نبودِ مادر گ محمّد يیزي نمیدانست و اگر ه میدانست  ،نمیتوانست و نمیخواسمت كمه ايم
تراژدي ،به ويژه در ايران ،بیمادر نوشته بشود( ».همان )171 :و از قربان بلموچ نیمز بما آن كمه يیمزي جمز
يك نام تنها در زبان مردم نبوده است و حتّی آن ينانكه دولتآبادي میگويد ،در هنگام وقوع مماجراي
گ محمّد ،در مهاجرت بوده و حضور عملی در حاد ه نداشته است ،امّما يمون او نیمز مثم سمتّار نماينمدة
يكی از اقلی هاي جغرافیايی پر خیز

و جنبش بوده است كه مثرً سلحشوريهماي كسمانی يمون رسمت

دستان و حمزة آذرک و عیّاران را در كارنامة خود داشته اسمت ،بنمابراي وجمود

بمراي تكمیم دنیماي

كلیدر از ضرورت تام برخوردار بوده است .بمه هممی خماطر اسمت كمه دولمتآبمادي در كلیمدر ،نلشمی
قدرتمند و معنادار و حتّی جايگاهی «ويژهتر از گ محمّد» (همان )101 :به او اختصاص میدهد.
دولتآبادي میگويد« :مسالة قیامهاي دهلانی در ايران سابلة سنّتی دو هزار و پانصد سماله دارد .اگمر
كه گ محمّد در كلیدر تجلّی و بروز پیدا میكند ،ينان سمنّتی را در پمی خمود

دارد ...ايم بمازسمازي

تاري ی  -فرهنگی  -اجتماعی يك ملّت است( ».همان )151 :پیشینة قیامهاي دهلمانی در تماريخ معاصمر
ايران ،به روشنگريهاي جامعه در دوران مشروطه باز میگردد .البتّه پیش از آن و حتّی بعمدها نیمز بودنمد
شور گرانی كه با سر پیچی از دستور خانها ،زندگی آزاد ،امّما البتّمه بسمیار سم تی را در كموههما بمراي
خود بر میگزيدند و به اصبرح ياغی میشدند .امّا آنگونه شمور گمريهما جنبمة گسمترده و پمر تم یر
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اجتماعی نداشت .در همان سانهاي نزديك به امضماي فرممان مشمروطه ،يعنمی زمسمتان و بهمار - 1105
 ،1101دهلانان رشت ،تنكاب  ،لنگرود و رودسر از پرداخت مالیات و سه مالكانه خودداري میكننمد و
به مستغرّت مالكانه حمله میبرند .دهلانمان روسمتاهاي رشمت و انزلمی در اعتراضمی ديگمر ،بمراي طمرح
مبالبات خود ،راهی شهرهاي ياد شده میشوند .دهلانان آذربايجان در امرک امیمر بهمادر جنم

بمه پما

میخیزند و از دادن محصون به ارباب باز میايستند و مباشر او را نیز به قتم ممیرسمانند .در پمائیز ،1101
در قويان و ب و اصفهان و سیستان نیمز شمور هماي متعمدّد و مشمابهی از دهلانمان بمه وقموع ممیپیونمدد
(متمنی.)110 :1953 ،
صرف نظر از دوران مشروطه كه جنب و جو

گستردهاي در همة اركان اجتمماعی بمه وجمود آورد

و جامعة ايران براي ن ستی بار بمه تجربمة آزادي كامم در تممامی جوانمب آن پرداخمت و خیمز هماي
گستردة ملّی و قومی را در تايخ خود به نظاره نشست ،در سانهماي آغمازي حكوممت رضما شماه نیمز بمه
دلی سركوب اي قیامهاي قمومی و محدودسمازي هممة آزاديهما و تمدوي و تحمیم بعضمی قموانی و
دستورالعم هاي حكومتی ،همچون الزامی شدن پرداخمت مالیمات و خمدمت نظمام وریفمه ،خلم سمرح
اجباري و ممنوعیّت كوچ عشاير ،بار ديگر خش و خرو
م تل

و خیز هاي متعدّدي در میان اقوام و عشماير

به وجود آمد كه بعضی از آنها مث قیام قشلايیها تا سانهما منبلمه را در نماآرامی فروبمرد« .در

سانهاي  1314الی  ،]1985-1989[ 1311قیام تركم ها و كردها در نمواحی شمرقی سمواح بحمر خمزر
شروع شد .در سانهاي  1315الی  ،1310قیام بلوچها در بلويستان ايران به طمور الينلبم اداممه داشمت.
در سانهاي  1317الی  1310عربها در خوزستان و لرها در لرستان دست به قیام زدنمد .در اواخمر سمان
 1317عشاير جنوب ايران ،يعنی عشاير دشتستان و تنگستان كه در سواح خلیج فمار
دست به قیام مسلحانه زدند؛ سپ

مسمك داشمتند،

عشاير ممسنی و بويراحمدي نیز علیه رضا شاه طغیمان كردنمد .از بهمار

سان  1313قیام عشاير جنوب ،سراسر جنوب ايران را فرا گرفت .بزر تري عشاير جنوب ايمران ،يعنمی
قشلايیها نیز به قیامكنندگان پیوستند( ».ايوان )05-04 :1951 ،
در سان  1985در شهر سلما  ،حمدود هفتصمد نفمر از سمربازان كمه بمیشتمر آنهما از خمانوادههماي
دهلانان بودند ،به دلی دريافت نكردن حلو يند ماهه و خرابمی وضمعیّت معیشمتی خمانوادههما ،سمر بمه
اعترا

برمیدارند و دسته جمعی به شهر خوي حمله میكنند و آنجا را بمه تصمرّف خمود درممیآورنمد.

در آنجا نیز واحدهايی از پادگان منبله و شماري از كارگران و پیشمهوران و دهلانمان شمهر و روسمتاهاي
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اطراف به آنان میپیوندند و پ

از آن ،قیامكنندگان به شهر ماكو حمله میكننمد؛ امّما واحمدهاي ارتمش

دولتی كه از تبريز به منبلمه فرسمتاده شمده بودنمد ،هممراه بما خمانهما و تفنگدارانشمان ،قیمام را سمركوب
میكنند و بعدها در دادگاههاي نظامی دهها ت از آن افراد تیر باران میشوند (ايوان .)01 :1951 ،
سركوب همة جنبشهاي عدالتخواهانمه در دورة رضما شماه ،بمه شمك گیمري مجمدّد آنهما پم

از

سلو او در سانهاي حضور متفلی و در دوران جوانی محمّدرضما شماه منجمر ممیشمود و ايم جنمب و
جو ها بهخصوص تا شكست فرقة دمكرات آذربايجان و كردستان در سان  1915اداممه پیمدا ممیكنمد.
يكی از نمونههاي آن ،شور

عشماير در كموههماي سممیرم در سمان  1911اسمت كمه اسمتلرار نیروهماي

دولتی باعث تحريك آنها میشمود و در ايم درگیمري ،سمتون كماملی از سمربازان و افسمران ارتمش بمه
وسیلة آنها قت عام میشوند (جامی.)137 :1957 ،
همی قیام هاي دهلانی و عشايري است كه بعدها حكوممت پهلموي را بمه تمدريج مجبمور بمه الغماي نظمام
ارباب و رعیّتی و اصرحات ارضی در ايران میكند .طلیعة ن ستی تغییرات جمدي در رفتمار حكوممت -
و نه تغییر عملی در سیاستهاي آن  -در ارتبما بما نظمام اربماب و رعیّتمی را همزممان بما حكوممت فرقمة
دمكرات در آذربايجان در عملكرد احمد قموام ،ن سمت وزيمر وقمت ممیتموان سمرا گرفمت« .قموام در
س

رانی ها و ارهارات خود بارها اعرم نمود كه وض زندگی دهلانان خراب است و از طرف ممالكی

نسبت به آنها تعدّي و تجاوز میشود و وعده میداد كه بمی ممالكی و دهلانمان مناسمبات «عادالنمه» بمه
وجود آورد .در بهار سان  1341ب شنامهاي از طرف ن ست وزير به تممام اسمتانداران ابمر گرديمد كمه
استانداران را مورّ

میكرد كمیسیونهايی با شركت نمايندگان دولت ،مالكی و دهلانمان تشمكی داده

و در اي كمیسیونها سه مالك را به نف دهلانان مورد تجديد نظر قرار دهند .اعرمیّمة دولمت در ممورد
تلسی زمی هاي دولتی در بی دهلانان و محمدوديّت مالكیمت خصوصمی بمر زممی انتشمار يافمت .سمپ
ب شنامهاي صادر شد كه بر طبم آن سمه دهلانمان از محصمون  %15افمزايش يافمت( ».ايوانم :1951 ،
 )110اگريه هیچكدام از ايم وعمدههما بمه طمور جمدّي در عمم بمه مرحلمة اجمرا در نممیآيمد  -يمون
حكومت تا مدّتها سرمست از پیروزي در سركوب دمكراتها ،همة وعدههاي خود را به باد فراموشمی
میسپارد و كودتاي  91نیز بار ديگر اي فراموشی را تجديد میكند  -امّا در نهايت ،حكومت در زممانی
مجبور به پذير

واقعیّت اي خواستهها و انجام عملی اصرحات میشمود كمه ديگمر ديمر شمده اسمت و
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زمینههاي سلو خود را با اي اجراي ديرهنگام فراه میآورد و شمار

معكو

براي فروپاشی آغماز

میگردد.
دولتآبادي بر اي اعتلاد است كه كلیدر «بیان حماسی يك واقعیّت تماري ی در كشمور ماسمت كمه
بايد بازگو و بت تاري ی میشد .ما بیش از شانزده  -هفده قرن نظام زمی داري داشتهايم و همچنمد آن
نظام شبانی و در جامعة ما در طون اي مدّت بهخصوص در  7يا  0قرن اخیمر كمه شماخصهماي فرهنگمی
بت شده دارد ،ا ر هنرياي كه بتواند اي ها را به عنوان يك واقعیّمت تماري ی در آرشمیو مما ملّمت بمت
كند وجود نداشته ...اگر اي كار را نمیكردم ممك بود انجمام نگیمرد و يمك ب مش از تماريخ مما طبم
معمون مفلود شود؛ يون در كشور ما تاريخ بسیار مفلود میشود( ».دولتآبادي)15 :1910 ،

نلبة آغاز قیام گ محمّد شباهت بسمیاري بمه قیمام سمر بمهداران خراسمان دارد .در مجمم التّمواريخ و
اللصص فصیحی و روضۀ الصّفای میرخواند و حبیب السّیر خواندمیر ،در بارة آغازگاه و انگیمزة قیمام سمر
بهداران ينی آمده است« :پنج ايلچی مغون در خانة حسی حمزه و حس حمزه  -از ممردم قريمة باشمتی
 منزن كردند و از ايشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج كردند و بیحرمتی نمودنمد .يكمی از دو بمرادرقدري شراب آورد .وقتی كه ايلچیان مست شدند ،شاهد طلبیدند و كمار فضمیحت را بمه جمايی رسماندند
كه عورات ايشان را خواستند .دو برادر گفتند ديگر تحمّ اي نن

را ن واهی كمرد .بگمذار سمر مما بمه

دار برود .شمشیر از نیام بركشیدند ،هر پنج ت مغون را كشتند و از خانه بیرون رفتند و گفتنمد مما «سمر بمه
دار» میدهی  .قیام بدي طري آغاز گشت( ».پبروشفسكی)44 :1951 ،
به اعتلاد نسی خاكسار ،حضور ستّار در كنمار گم محمّمد ،از يمك منبم تماري ی برخموردار اسمت.
يراكه اگر ن واهی يندان دور بروي و همان تاريخ شروع نگار

رمان را كه سان  1947است در نظمر

عبداهلل خان ضرغام در فار

به وقوع میپیونمدد و در آن هنگمام،

بگیري  ،يند سان پیش از آن ،شور

بهم قشلايی كه عضو سازمان انلربی حزب توده در خارج كشور است ،برفاصله بمه بمازمیگمردد و بما
پیوست به شور

عبداهلل خان میكوشد به حركت او يهرة انلربی بدهمد« .بنمابراي  ،دولمتآبمادي يمه

مت ّر از اي واقعه و يا واقعة ديگري باشد ،ح دارد كه به هر حان در كنار عیّار  ،گم محمّمد ،سمتّار را
ه بگذارد( ».خاكسار)77 :1908 ،
پیوست ستّار از قیام آذربايجان به قیام كلیدر ،عروه بر داللت بر ارتبا سیاسمی ،اجتمماعی ،فرهنگمی
و تاري ی بسیاري از قیامهاي ايرانی در سیر تاري ی خود و بیرون آمدن شعلههاي قیام پسمی از خاكسمتر
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قیام پیشی  ،تداعیكنندة قیام افسران خراسمان نیمز هسمت كمه شمماري از اعضماي آن پم
ناگزيري در خارج شدن از ايران ،برفاصله پ

از شكسمت و

از شك گیري قیام آذربايجان ،از طريم شموروي بمه آن

پیوستند (جامی.)147 :1957 ،
روزگار سپري شدة مردم سالخورده:
ساخت و پرداخت كمان يافتة كلیدر و توانِ تمام عیاري كه صمرف آفمرينش گوشمههما و زوايما و آفما
وجودي آن شده است ،دولتآبادي را نیز در پايان كار در تعجّب و تحیّر فروممیبمرد تما بمه آن حمد كمه
تصوّر میكند پ

از آن ديگر نمیتواند ا ري بهتر و فراتر از كلیدر به وجود بیماورد .اسمتنباطی كمه او از

ژرفا و پهنا و ماهیّت كار خود در آن برهه از زندگی دارد ،البتّه يیزي جز حلیلمت محمن نیسمت .واقعماً
با استفاده از آن نوع نگر

هنري و صناعت داستانی و سبك زبمانی ،همیچ نويسمندهاي نممیتوانمد ا مري

برتر از كلیدر دولتآبادي پديد آورد – حد همی است س

دانی و زيبايی را؛ امّا بما تغییمر در سمبك و

سلوک هنري ،میتوان از گرفتار شدن در اي گونه ب بستهاي ناگزير رهايی يافت؛ دقیلماً هممان كماري
كه دولتآبادي پ

از كوششی يهار  -پنج ساله ،محصون پر مر آن را به بار ممینشماند و حمروت آن

را به م اطبان آن روز و آيندگان فرهن
روزگار سپري شده بر يكديگر نیست؛ س

ايرانی نیز میيشاند .حاال ديگمر صمحبت از برتمري كلیمدر يما
از دو محصمون بمارآور و بمینظیمر در باغسمتان هنمر ايرانمی

است كه محمود دولتآبادي پديد آورده است.
«تا آنجايی كه به م مربو میشود ،بايد بگوي ديگمر گممان نممیكمن كمه نیمرو و قمدرت و دن و
دماغ اجازه بدهد كه كاري كام تر از كلیدر بكن ؛ يعنی از اآلن م تكلی
يون كلیدر فلب منحصر به يك جنبه نیست كمه بگموي از ايم جنبمها

خمودم را روشم كمردهام؛

بمر خمواه گذشمت .كلیمدر از

جهت كمّ ی و كیفی ،از جهمت سماختمان رممان و پرداخمت پرسمناژها ،بافمت داسمتان و زبمان و از لحماظ
ديالو ها و زمینههاي تازة ديگر و ه از لحاظ عواطم

انسمانی در ش صمیّتهماي م تلم

و روايمت

احوان و رفتار ،كام تري كاري است كه م تصوّر میكمردهام كمه بتموان انجمام بمده ؛ و شمايد بشمود
گفت در برخی جهات از تصوّر خودم هم زيمادتر اسمت ،كمما اينكمه هنموز بعضمی از قسممتهما را كمه
میخوان اندكی تعجّب میكن ( ».يه ت و فرياد)181 :1979 ،

دولتآبادي يون نمیخواهد در میان دهلیزهاي قلعه و باروهاي پیچ و خ دار بنايی كه به نام كلیمدر
ساخته است ،محبو

بماند و به دنخوشی نلش و نگاري كه در آن پرداختمه اسمت در سمايهسمار آن بمه
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خو نشینی عادت كند و ت به تنبلی بسپارد ،پ

از پايمان كلیمدر و حتّمی پیشماپیش پايمان آن ،خمود را

گرفتار دو مشك روحی میبیند؛ اوّن دشواري دور شدن از كلیدر و گسست از محیب و مردممان زيبمايی
كه زيباتري و رنجبارتري لحظات عمر

را با آنهما گذرانیمده اسمت؛ دوّم وحشمت از اينكمه مبمادا در

میان بارويی كه خود ساخته است ،زندانی شود و آن محیب و مردمان زيبا روحش را ب ورنمد؛ فاجعمهاي
كه فرجام آن نمیتواند جز پرتاب شدن از فراز باروي بلند باشد و الجمرم همزار تكّمه شمدن (يهم تم و
فرياد.)489 :1979 ،
در استمرارب شی به نوشت كمه نويسمندگان حرفمهاي را گزيمري از آن نیسمت ،يمون بمه تعبیمر خمود
دولتآبادي ،سرنوشت بعضیهما نوشمت اسمت .او در عمم گرفتمار هممان بماروي بلنمدي ممیشمود كمه
پیشاپیش ،آن را احسا

كرده است؛ دشواري گذر از كلیدر براي دست يازيدن به كاري ديگمر و جمان

فرساينده بودن اي مرحله« .جدا شدن از كلیدر و رسیدن به روزگار سمپري شمدة ممردم سمال ورده جمان
مرا گرفته است( ».دولتآبادي )73 :1913 ،يراكه نه جدا شدن از آن آسان اسمت و نمه رسمیدن بمه ايم .
ت یرات سبك كلیدر بر نويسنده تا مدّتها آن ينان نیرومند است كه میگويد ،بعد از كلیدر ،هر وقمت
دست به قل میبرد ،احسا
عصبانیا

میكند كه دارد از روي دست خود

میكند .يون هیچگاه خو

گرتهبرداري میكند و اي موضموع

نداشته است و به هیچ وجه نیز خمو

نمدارد خمود

را تكمرار

كند( .همان) در میان شروعهاي م تلفی كه او از اي رمان دارد ،بعضی از آنها كامرً زيمر تم یر كلیمدر
هستند؛ «و يلدر نافراخورد و نامناسب»( .همان) در گفت و گوي ديگري كه در همی سانهاي جمدايی
از كلیدر و آغاز روزگار سپري شده يا به تعبیر دقی تر يهار سان پ

از اتممام كلیمدر ،بما دولمتآبمادي

انجام شده است ،او با دردمندي و دنخوري تمام همچنان از جمان كنمدن خمود در جريمان جمدان بمراي
جدايی از كلیدر و رسیدن به روزگار سمپري شمده سم

ممیگويمد« :در حلیلمت كمار نممیكمن ؛ جمان

میكن  .يهار سالی كه از پايان يافت كلیدر میگذرد ،فلب دو داستان تمام شده و نسبتاً آمماده دارم؛ امّما

آن كاري كه منبلاً میبايمد خشمت آخمر در كمار مم باشمد ،يعنمی نوشمت روزگمار سمپري شمدة ممردم
سال ورده هنوز كه هنوز است ،ركاب نمیدهد .در حدود  11شروع داشتهام ،صمفحات فراوانمی را سمیاه
كردهام و در فكر آن كه بار ديگر با شروع تازهاي بروم سراغش .نكتة جالب اي اسمت كمه موضموعات
و روابب و مضامی روزگار سپري شدة مردم سال ورده ،با خموديتمري تجربیّمات زنمدگی مم آمی تمه
است؛ امّا ينی ديرياب شده كه جان را میگیرد .در هر حان جدالی هست بی م و كار .حاال ببیمن تما
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اسب اسفنديار ،سوي آخور آيد بدون سوار و يا بارة رست جن

جوي ،به ايوان نهد بمیخداونمد روي؟»

(محمّدعلی)111-111 :1971 ،
دولتآبادي كه سرس تی و سماجت در كار را از دوران كودكی آموخته است ،در اي جما نیمز كمه
به آخري و حیاتیتري كار خود میپردازد  -و تجربمهاي طموالنی از تممري و ممارسمت در كمار خلم
آ ار شاخص را در پشت سر خود دارد  -نمیتواند به سادگی به تكرار و بمه تبعیّمت از آن بمه واپم روي
ت بسپارد و خود با دست خود پايان خود را اعرم كند .او هنوز آن شمور و شمیدايی و شمكوفايی پیشمی
را در وجود خود نهفته دارد؛ اگريه اندكی بر دغدغهها و مشغلههماي ذهنمی و زنمدگیا

افمزوده شمده

باشد .در نهايت ،او با ت دادن به تمري هاي طاقتفرسا و با صبوري و سماجت در كمار ،دقیلماً در پنجماه
سالگی خود ( )1913ن ستی مجلّد از رمان روزگار سپري شدة خود را به ياپ میرسماند و در دورانمی
از عمر كه غالباً هر نويسندهاي همچنان يا به تكرار خرّقیّتهماي خمود ممیپمردازد و يما تمداوم و تكمیم
آنها را در سر میپروراند ،دولتآبمادي بمه يمكبماره ،سمبك داسمتاننويسمی خمود را از اسما

متحموّن

میكند .موضوع و ماهیّت ماجراهاي داستانی دگرگون میشوند و سبكی مدرن و متفماوتتمر از گذشمته
در زبان و صناعت داستانی به عرصه وارد میشود كه نه شباهتی به داستانهاي پیشمی دولمتآبمادي دارد
و نه برگرفته از سبك داستاننويسان ديگمر اسمت .اگريمه شمیوة روايمت بمه ملتضماي سماخت خماطرهاي
داشت داستان به ملدار زيادي جنبة روانشناختی پیدا كرده است ،امّا او در اي جا نیمز مثم همیشمه رو
و منش مستل و بدعتگزارانهاي را كه خود به آن دست يافته است ،بمه تجربمه ممیگمذارد و رغبتمی بمه
ت یرپذيري از شیوههاي ديگمران نشمان نممیدهمد .هممة هنمر او مرهمون تمر

و تممري هماي پمرتموان و

طاقتسوزي است كه تنها از عهدة او بر میآيد .اي تر ها كه صمرف آفمرينش روزگمار سمپري شمده
میشود شايد با همة آ ار دولتآبادي برابر باشد .البتّه جايگاه هنري ،فرهنگمی ،اجتمماعی و سیاسمی ايم
رمان نیز به تنهايی با همة آ ار دولمتآبمادي برابمري ممیكنمد و ايم حلیلتمی اسمت كمه حتّمی نیمازي بمه
استدالن و ا بات ندارد.
«ن ستی آغازهاي روزگار سپري شده برمیگردد به همان سان  ،11يعنی بعد از پايمان كلیمدر .حتّمی
شروعهايی دارم كه زير ت یر كلیدر بوده اسمت و يلمدر نمافراخورد و نامناسمب .بمیش از  14-19شمروع
داشتهام تا ق ل كار را به دست بیماورم و مش صماً وارد قلممرو ديگمري بشموم .جالمب ايم اسمت كمه بمار
پانزده باز گشتهام به همان ن ستی شمروع كمه در ضممیرم سماخته و پمرورده شمده بمود و دريافتمهام كمه
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ري ت و ساخت اي رمان بر همان اسا بايد پايمهريمزي بشمود .در فواصملی كمه روزگمار سمپري شمده
دست نمیداد ،رمان ديگري نوشت كه در نظرم به منزلة پلی است بمی كلیمدر و روزگمار سمپري شمده و
يیزي اسمت در حكم جماي خمالی سملوچ قبم از كلیمدر( ».دولمتآبمادي )73 :1913 ،در نمام گمذاري

مجلدات كتاب نیز او ه ينان وسوا هاي خاص خود را دارد« :جلمد دوّم كتماب روزگمار سمپري شمدة
مردم سال ورده در سان  1971به پايان رسید ،فكر كردم نام كتاب دوّم را برز يش ب ی بگمذارم؛ امّما
بعد تصمی گرفت آن را كارد روي است وان نمام بمده  .داسمتان ايم كتماب در يمك شمب ممیگمذرد».
(دولتآبادي 1905 ،ب)
انلباع  7سالهاي كه بی جلد دوّم ( )1971روزگار سپري شده و جلد سموّم ( )1973ايجماد ممیشمود،
شايد به ماهیّت موضوع و ماجرا باز میگردد و وسواسی كه دولتآبادي بمه شمیوة روايمت خمود در ايم
رمان داشته است؛ امّا حموادث و وقماي روزگمار و زنمدگی نیمز البتّمه در ايم تم خیر كمردنهما و طموالنی
شدنها ت یر خود را گذاشته است« .يكی از عل باز مكرّر و مكرّر به ياپ نرسیدن جلد سوّم ايم اسمت
كه اگر الزم باشد بنا دارم همة اي سه جلمد را در هم بريمزم و يمك بمار ديگمر آن را بنويسم  .ايم هم
مربو به خصیصة اي رمان است كه دسمت ممرا بمراي بمازنگري جمام آن بماز ممیگمذارد( ».محمّمدي،
 )141 :1908در جاي ديگري میگويد« :مدّتی است اي فكر به سرم افتاده كمه بما يمك جمرح و تعمدي
بیطرفانه همة كتاب را به يك مجلّد تللی بده ؛ كاري كه ايده آن خواهد بود ،اگر به انجمامش توفیم
ياب ؛ امّا هنوز تصمی قبعیاي در اي باره نگرفتهام( ».دولتآبادي )11 :1977 ،البتّه اي ادغام و بمازبینی
 -كه راهراً يكی از دنمشغولیهاي دولتآبادي در هنگام نگار

جلد سوّم بوده  -جنبة عملی بمه خمود

نمیگیرد .امّا جلد سوّم روزگار سپري شده ،بافتی متفاوتتمر و اسمتلرن يافتمهتمر از دو جلمد ديگمر پیمدا
میكند و شايد بتوان گفت بیشترِ محتوا و مفاهی نهفته در روايت و حتّی اصلیتري پمارههماي ماجراهما
و نتیجة نهايی همة وقاي و خاطرات و ت یّرت و تمهیداتِ تعبیه شمده بمراي ت ويم گمريهما ،همگمی در
همی جلد سوّم قرار داده شده است .البتّه جرح و تعدي هاي او در اي جلد تا بمه آن حمد وسموا آمیمز
است كه او جلد آخر رمان را از تللی و تلفی دو جلد ،به وجود میآورد (دولتآبادي.)1 :1977 ،
جاي خالي سلوچ:
ماجراهمماي جمماي خممالی سمملوچ البتّممه ديگممر ينممدان واقعیّتمی نممدارد و بممه طممور كلّمی برسمماختة ت میّرت
دولتآبادي است؛ امّا ش صیّتهاي اي داستان نیز همگی از ديدههما و شمنیدههما و از آدمهماي اطمراف
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نويسنده الگوبرداري شدهاند .ب شی از ش صیّت مرگان از طري گفتههاي ممادر در ذهم دولمتآبمادي
نلش میبندد« :وقتی كه خیلی بچه بودم ،مادرم میگفت :مثرً مرگمان  -از جملمه اسمامیاي اسمت كمه از
آن زمان م در خاطرم مانده  -رهر كه میشد قلفش (بگیر ديزي) را آب ممیكمرد ،در

را ممیبسمت،

میگذاشت روي بار ،بدون اينكه گوشت يا ن ود و لوبیا در آن باشد و وانمود میكرد بمراي بچمههمايش
شام میپزد و با اي شیوه يند بچّه را بزر

كرد و به عرصه رساند 5 .يا  1سماله بمودم كمه شمنیدم ينمی

خصلتی در آدمی بوده است .اي در م ماند و ماند تا  98سان بعد؛ ناگهان حضور پیمدا كمرد؛ جوانمه زد
كه م يه بايد بكن ؟ مگر نبايستی عَرضه و ارائه شوم؟ و م در كوتماهتمري ممدّت ،كم تمر از  78شمب
جاي خالی سلوچ را از پ

بیش از  98سان زندگی در آن و با آن ،نوشت » (دولتآبادي)19 :1910 ،

ب مش ديگمري از ش صمیّت و كمنشهما و حتّممی شمك و شمماي مرگمان و فرزنمدان او و بعضممی از
ش صیّتهاي پیرامون آنها را نیز دولتآبادي از طري دوستان و همسايگان و افمراد آشمنا نظیمرهسمازي
میكند .در رو به روي خانهاي كه خانوادة دولتآبادي در آن سماك هسمتند ،خمانوادة بمیپمدر شمدهاي
زندگی میكنند كه فرزندان آن از دوستان دولتآبادي و برادرهمايش هسمتند و ممادر خمانواده نیمز زنمی
است «تسمه و يغر و يابك» كه هفتهاي يكی ،دو بار براي كمك به مادر دولتآبادي در پ مت نمان بمه
خانة آنها میآيد« .به اي ترتیب ،م صمرف نظمر از نبفمهاي كمه از مرگمان در روحم داشمت  ،پمارهاي
ديگر از مواد كارم ،از جمله عبّا  ،ابراو ،هاجر و موال امان را از خانوادهاي دارم كه سانهما بما يكمديگر
زندگی كرده بودي و علی گناو ،مسل و سال و كربريی دوشنبه را نیز از محیب و مشماهدات گرفتمهام».
(يه ت و فرياد )149 :1979 ،مهاجرت ناگهانی مردهاي نايار و ناعرج كمه زن و فرزنمدان خمود را بمه
امان خدا میگذاشتند و میرفتند و پشت سر خود را ه نگاه نمیكردند  -يراكه گماهی گرفتمار ممر
میشدند  -نیز در محیبهاي بی بات و پر مهاجرت و فلرآلودي كه دولتآبادي در آنها زندگی كمرده
بود ،البتّه از مشاهدات و تجربیّات معمولی بود (همان.)149 :
يكی از دنمشغولیهاي دولتآبادي در آخري ماههاي زندان دو سماله و بمه طمور دقیم تمر ،زمسمتان
 ،1955ديار شدن به داستان مرگان و تبدي آن بمه نموعی بیمماري بمود كمه حتّمی حمدود يمك هفتمه ،ده
روزي وض و حان روحی و رفتار او را ينمان ديمار تغییمر ممیكنمد كمه بعضمی از دوسمتان همبنمد او در
تعجّب فرومیروند كه يرا او بدون هیچ علّت بیرونی و مشهودي ،ديار تغییر ناگهانی حالت شده اسمت.
او كه يارهاي جز تحمّ زندان ندارد ،شعلة مرگان را نرم نرم در درون خمود فروممینشماند؛ امّما وقتمی از
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زندان رهايی می يابد ،ابتدا به بازنويسی يهار جلد اوّن كلیدر كه پیش از زندان نگار
رسانیده است ،میپردازد و آنها را به يماپ ممیسمپارد و سمپ

آنها را به پايمان

فراغمت الزم بمراي پمرداخت بمه سملوچ

فراه میآيد« .در حلیلمت بمه انتظمار جماي خمالی سملوچ مانمدم و حتّمی ممیشمود گفمت كمه بمه طلمب،
پیشواز

رفت و شايد يند ماه درگیر آن بازي لحظههاي روحمی بمودم تما اينكمه او آممد و يمه دلپسمند

آمد؛ يعنی با جاي خالی شوي مرگان و بیدرن

نشست به نوشت و از آنجا كه مجموعة آن را در ذهم

بارها نوشته بودم ،در مدّت دو ماه و يند روز بی وقفمه كمار را انجمام دادم؛ تلريبماً همر روز و همر شمب و
يون به پايان رسید ،گذاشت  -يك ماه يا ك تر  -بماد ب مورد تما در بازنويسمی بتموان برخموردي دور از
جذبه به آن داشته باش ؛ و تا حدودي ينی ه شد و بازنويسی( ».يه ت و فرياد)145 :1979 ،
نتيجهگيري:
نتیجه آنكه واقعیّت داستانی الزاماً برگرفته از واقعیّت زندگی نیست .آن يیزي كه در عال داستاننويسمی
به حلیلت مانندي تعبیر شده است به معناي تباب هرگونه از انواع داستان با مرزمات و ملتضیات مناسمب
با آن ژانر خاصّی است كه بمه آن تعلّم دارد .تنهما در داسمتانهماي رئالیسمتی اسمت كمه حلیلمتماننمدي
میتواند مترادف با واقعیّتنمايی باشد .واقعیّتنممايی در داسمتاننويسمی شمك هماي گونماگون دارد كمه
يكی از گونههاي پر تداون آن همسانی واقعیّمتهماي داسمتانی بما واقعیّمتهماي عینمی اسمت كمه در آن،
نويسنده با توسّ به ساز و كار آفرينشهاي ت یّلی میتواند واقعیّتهاي مبلوب خمود را بازسمازي كنمد.
نوع دوّم آن است كه نويسنده با اطّرعاتی كه از واقعیّتهاي سیاسی ،اجتماعی و تاري ی در ذهم خمود
دارد به بازآفرينی آنهما ممیپمردازد .و نموع سموّم بمه كمارگیري آدمهماي دخیم در زنمدگی ش صمی -
دوستان و آشنايان  -به جاي ش صیّتهاي داسمتانی اسمت .در ايم ملالمه ،ايم نموع سموّم از واقعیّمت در
كارنامة داستاننويسی دولتآبادي به بررسی گذاشته شده است.
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