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 2قهرمان شيري

 دانشگاه بوعلي سيناي همدان ،فارسي ادبيّاتبان و دانشيار ز

 دنيا حيدري

 دانشگاه رازي كرمانشاه ،فارسي ادبيّاتارشد زبان و كارشناس

 آرتا محمّدد سيّ

 دانشگاه رازي كرمانشاه ،فارسي ادبيّاتزبان و  دانشجوي دكتري

 

 :چكيده
برخي نويسندگان معاصر قررار گرفتره  جّهتوتاريخ و فرهنگ كهن ايران زمين از موضوعاتي است كه در كانون 

، بره تراريخ شرازده اتتجرا  ومعصرو  نرنج  هايش، به ويژه در است. هوشنگ گلشيري نيز در برخي از داستان

 تراريخ و اسررورههرايش بره سؤال اصلي اين تحقيق آن است كه گلشريري گگونره در داسرتان .داردبسيار  توجّه

ترين آثار گلشيري مورد مرالعه و كند مه  منظور بدين گيست؟ن مفاهي  گيري ايه كارهدف وي از ب نرداخته و

از بيران مسرا ت تراريمي ماننرد  گلشريريهدف كه  دهدنشان مي جُستاراين  نتيجۀو كاو نويسندگان قرار گرفت. 

او برا  ها نيست، بلكرهخان، تنها روايت رخدادهاي تاريمي و ذكر اتوال و اعمال نادشاهان و يا سلسلهبرخي مورّ

و تمركرز برر رخردادهاي تراريمي در نري كسره تجربره و  توجّرهنگرد و با ديدي تيزبينانه به مسا ت تاريمي مي

و جهران گذشته به عنوان كليدي براي فهر  مراجراي امرروز بهرره بگيررد  كوشد تا از كتّمي وي .شناخت است

تراريخ بره شرناختي از امرروز  ۀازد و در آيينهاي بازمانده از گذشته بسآميزي روايتاساس دره خود را بر تميّت

 اجرزاي تروانمري و ماسرت تراريخ نمايتما  ۀينآ كه آفريده است خيالي جهاني آثارش در گلشيري دست يابد.

  .كرد ويتأت نآ تاريمي هايريشه به را خيالي جهان اين گوناگون
 

   .داستان معاصر، هوشنگ گلشيري نگري،تاريخ: هاهواژ كليد
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 :مهقدّم. 2

. كهرن ايرران دارد و تاريخ ادبيّاتشرافي گسترده و ژرف بر اِ از نويسندگاني است كه هوشنگ گلشيري

هاي ممتلف زباني در فرهنگ كهن و به كار برردن آنهرا، بع ري از مندي شديد به گونهاو در عين عالقه

گرون اعتقراد بره موعرود و  هاي بسيار دورتريي دورهقاجاريه، تتّ ةتاريمي گذشته، از جمله دور مقاطع

. اسرت كشريدهرا در شماري از آثار خود بره تصروير ... هاي فردي و قهرمانانه والگوگيري از آن در قيا 

هاي او برراي تررابق فرهنرگ گذشرته برا قدي  نيز بمشي از تالش نويسيقصّههاي روايي در اتياي شيوه

هراي ن بازگشرت بره تراريخ و نوشرتن داسرتانتروامري را او ييكي از رويكردهراتا آنجا كه  امروز است

گررون  ينويسررندگان. »ناهررايي از اسررروره در برخرري از آثررارش دانسررت ترراريمي و همینررين وجررود ردّ

 انهاي تاريمي هستند تا روايرت آنرنگري و عد  تعيين مصاديق در روايتيگلشيري، بيشتر معتقد به كلّ

 آنهرانذيري ت تعمي هاي مشابه نشود و بر خاصيّدلولم يابي بردر انرباق محدوديّتطول زمان دگار در 

هرا، در نرردازينگا  طرح موضوعات تراريمي و تمیيرتبر اين اساس است كه در ه .ديوارد نيا ايخدشه

هراي در داسرتان (30 :1932 شريري،) «.شرودمري دور به دنيراي امرروز آورده ۀسبک اصفهان، آن گذشت

شرود و در زمران ترال مري آنهراگذشته، مانع از ت رور فكرري  ها درشمصيّتگلشيري اغله استغراق 

آورد و بردين ترتيره اي براي تداعي گذشرته نديرد مريآيد، زمينههمواره شرايري كه در تال نيش مي

هاي تراريمي شود. در اين جستار، داستانميميان خاطراتي دور و نزديک محاصره داستان در  شمصيّت

دور و  ۀرا در گذشرت آنیرهها برا سرفر در گذشرته، شمصيّت آنهاكه در  هاييگلشيري و همینين داستان

هاي هايي از اسرورهجاها كه نشانهمورد بررسي قرار گرفته است و آن كنند،افتاده مرور مي اتّفاقنزديک 

تاريمي هست با گشمي تيرزبين شركار شرده ترا مماطره ت رور آشرناي تراريخ و اسرروره را در آثرار 

 بيشتر آگاه گردد.  او به تاريخ و اد  كهن عالقۀ شاهده كند و از علتگلشيري آشكارتر م

 تحقيق:پيشينة . 2-2
هرايي انجرا  سروره در آثرار ادبري فارسري، نرژوهشتاريخ و ا ۀ( در زمين1931) ( و تاكمي واال1939) گلشيري

 گلشريري، آثرار تررينمعرروف از يكري در تاريخ اجمالي بررسي به (1933) صابرنور و( 1931) طاهري اند.داده

ه  آميحتگري تراريخ و اسرروره در در به گذرا صورت به( 1911) يميرعابدين. اندنرداخته اتتجا  شازده يعني

 هراي دردارآينرهدر مرورد بازترا  تراريخ در  ( نيرز1933) گلشيري اشراراتي كررده اسرت. اميرري معصو  ننج 

 اسرروره و تاريخ بازتا  به مستقت طور به كه است كاري نمستين تاضر، نژوهش گلشيري مرالبي نوشته است.

 دازد.نرمي گلشيري هوشنگ آثار در
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 :له. طرح مسئ2

د. بره نظرر او آشرفتگي گرذارات آن همواره تأثير خود را بر آينده مرياتّفاقبه اعتقاد گلشيري، گذشته و 

را خرود نيز  ي در نست بعدكند و خوي ظال  و ستمكار هر نسلجوامع گذشته تا نست بعد نيز ادامه نيدا مي

بره تصروير  شرازده اتتجرا كره او در  اسرت ايهمران مسرهله، واقعيّتاين . گذاردآشكارا به نمايش مي

، زندگي و سير و سلوک گهار نست از خانردان قاجرار را بره تصروير شازده اتتجا كشيده است. او در 

هراي در دسرت داشرتن قردرت، تروده اي را نشان دهد كه باهاي سلرنتيكشد تا ظل  و ست  تكومتمي

كننرد. در واقرع او برا اند و از هيچ جنرايتي فروگرذار نمريمرد  را زير زنجيرهاي استبداد خود اسير كرده

راي مماطره رترا بر گرذاردمريزشت خاندان قاجرار جز ري از ايرن كرت را بره نمرايش  ةنشان دادن گهر

 رود،بره شرمار مري نمسرتين رمران گلشريري كه شازده اتتجا به تاريخ در رمان  توجّه تر شود.ملموس

اثرري اسرت هنرري كره بره عنروان محصرولي گفتمراني در بافرت  شازده اتتجا ». اي داردجايگاه ويژه

دهرد كره سياسري اثرر نشران مري - اش تحليت شده است. همینين در نظر گرفتن بافت اجتمراعيتاريمي

را به سمت گزينش معنرادار  مؤلّفطله تاك ، تورزي روشنفكرانه با قدرت تماميّتقابت نيروي انديشه

 شرازده اتتجرا وقايع تاريمي برده است. گلشيري تحت تأثير گفتمان روشنفكري زمان خود، در رمان 

 - با نشان دادن قدرت و خشونت منجر به انقراض خاندان قاجار، ميان داسرتان خرود و شررايج اجتمراعي

 (33 :1933 ،نژادغالميو  )صابرنور «.ازي زده استسي دوران نهلوي دست به نوعي معادلسياس

بلكره از ايرن  ،ز توادث گذشرته نيسرتبرداري اكرد نويسنده به تاريخ، تنها نسمهمان رويردر اين 

 ۀنويني در نهن شناسيييزيبا از بازخواني تاريخ به دست دهد و ايكوشد شكت تازهرهگذر گلشيري مي

تاريخ سياسري گذشرته را بره  شازده اتتجا گلشيري در . ان بگشايدداستاني نيش روي خوانندگ ادبيّات

 آنیره .قاجاريه اسرت ةفهودالي دور ۀحالل جامعمبازنگرشي ادبي بر اض شازده اتتجا . كشدمي تصوير

نره نگرارش تراريخ يرا ثبرت رويردادهاي منجرر بره  به انجرا  آن مبرادرت ورزيرده،نويسنده در اين رمان 

. بازنگرشي ادبي بر اين رخداد تاريمي بوده اسرت، اجار، بلكه گنان كه گفتي ق ةفروناشي قدرت خانواد

داسرتاني بسريار گيررا از فسراد  ،و قوي خالّقي تميّلنويس و با مدد گرفتن از گلشيري از منظر يک رمان

هراي تر از كترا ترديد شناختي عميقذاتي و نوسيدگي دروني قاجاريه نوشته است كه با خواندن آن بي

هراي كترا  در كره ثبرت وقرايع تراريخ آن گونره. شرودريمي مربوط به آن دوره به خواننده افاده مريتا

اختيرار شرده  ديردگاهتماماً از  ودهد به دست مي واقعيّتمتداول است، صرفاً شناختي بيروني از  يتاريم
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ف برخري وقرايع و ي ترذتواند با تاشيه كردن يا تتّرنويس ميتاريخ. كندمي تبعيّتنويس توسّج تاريخ

اسناد و برجسته كردن برخي ديگر، ديدگاه گفتماني خود را به عنوان يگانه ديدگاه معتبر تراريمي ارا ره 

هاي مشرهود بيرونري منظري كه به جاي جنبه ؛كندمي باز واقعيّتمنظري متفاوت بر  ،نوينا رمان امّ. كند

افكار و اوها  و خاطرات )هاي نامشهود دروني ، جنبه(ناين يا آن رويداد خاص در اين يا آن مكان معيّ)

تير،، رمراني ماننرد  از ايرن .كنردتادث شده تبرديت مري واقعيّتاي براي فه  را به دريیه( هاشمصيّت

ي از دوران مهمّر روايتگر»همینين و  دوره قاجاريه است ةهاي تاريمي دربارشرح بديت ،شازده اتتجا 

گيررد و هرر گنرد از مري برر  را درناصرري ترا نهلروي دوّ ةز دوري كه ابمش مهمّ ؛تاريخ معاصر ماست

شود و عمردتاً در عمرارت مسركوني مسا ت مربوط به گند نست از يک خاندان قجري روايت مي ۀدريی

عاً وضرعيّگذرد، مري)عمارت گهار فصت( مي همان خانواده ايرران در ايرن دوره و  ۀت جامعرتوانرد توسرّ

 (112همان: ) «.عه را نشان دهدهمینين قدرت تاك  بر اين جام

برر اي خودآگراه برود و كه نويسرنده از ديد نافذ هوشنگ گلشيري نويسرمانو  نويستاريختفاوت  

دوازده ساعته برا كراوه  گويي و ننهان نبود. او در گفت ،داشتتأكيد  ادبيّاتگرايانه در كاركردديدگاه 

رو  مرن مري»گويرد: كنرد و مريتفاوت اشاره ميصورت گرفت، به همين  1912گلستان، كه در مهرماه 

 ۀنره وسريل ؛كشرف اسرت ۀاينكه نشان بده  گه ظلمي شده... نوشتن وسريل نه براي ،ت قاجاريه سراغ مسا

( نرس گلشريري در جسرت و 13 :1931 ،عظيمريو  )طراهري «.موجود بوده است آنیهشهادت دادن بر 

شرازده  ةنويسرند ةتروان دربراراسرت كره مري رينظر تررينهاي تاريمي نيست و اين ناصروا هجوي تكّ

 . عنوان كرد اتتجا 

شرازده هراي نوشت. او قهرمراننگر ميو ذهن تاريخ نوينگلشيري بيش از هر گيزي از تقابت ذهن 

هرا يرا قرعراتي را با زمران آنهادهد تا جنون ناتوراليستي ذهنشان و تالتي قرار مي وضعيّترا در  اتتجا 

 ،شناختي روايرتد روانركناشناخته درگير كند و اوها  و غرايبي بسازد تا طي آن كارآمده از گذشته يا 

مقابرت  ؛ناآگاه انسان ايرانري اسرت ذهنِ ةبرجسته و دو گندان شود. بر اين نايه هوشنگ گلشيري نويسند

شرود و گنران در زمران ر اليسرتي جردا مري وضرعيّتاز  يتج  سنگين تاريخ و زمان. اين انسان به كنرد

ت انتقادي گلشيري نسبت بره ترين ذهنيّشود و اين مه رود كه ناگهان خود يكي از اجزاي آن ميميفرو

هي صرادق برر واآثرار گلشريري گر ،گونه كه قربالً گفتره شردهمان .است و رفتار انسان معاصرش قخالا

در اين روزگراران  بر ما آنیهات و بالياي زمانه است. گلشيري در آثارش تصويري ماندگار از ما و اتّفاق
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 ۀمرتلريعنري  ،تراريمي ةشناسري يرک دورهستي شازده اتتجا رمان كوتاه  .كندترسي  مي ،رفته است

هايي از تاريخ را بره يابد و بمشمي شناسي در زمان تال ادامهاين هستي . تداو است قاجار ۀناياني سلسل

 سرگذشت انحراط شازده اتتجا دهد. نيوند مي ،زماني استق در بيزمان روايت داستان كه خود معلّ

ل، بره شركلي اند. نست اوّكه هريک به شكلي دست به خشونت زده گهار نست از خاندان قاجار است سه

ز از دسرت شمشرير رود نيررزديكان خرري نراي كره تتّرهرگونر به كشت و كشتار نرداختند بهبسيار آشكار 

آنران اسرت، همرراه برا  ۀه نردر شرازده اتتجرا  نمونرهاي بعدي كاند. نستآلود آنان در امان نبودهخون

دفرا  را بره رگبرار بري انسراننيشرفته شدن و ماشيني شدن وسايت خشونت، در عرض گنرد ثانيره صردها 

نسرت آخرر  ۀرسي  به شازده اتتجا  كره نمونرگرفتند و از كشتار باكي نداشتند. سرانجا  ميمسلست مي

ترر از ا با مسخ كردن و آزار روتري ديگرران جنرايتي فجيرعامّ و اگرگه از ريمتن خون بيزار است؛ است

دست ك  دو نست آخر نا به دوران تاريخ معاصر ايران  دهد. بدين ترتيهخود انجا  مي هاي گذشتۀنست

نراگزير سياسي،  -ل و ت ادهاي ناشي از تغيير اوضا  اجتماعي هاي نهلوي اوّاند و در دگرگونيگذاشته

شروند. ايرن دار در مقابت سرلرنت مرلقره مرياشراف زمينه ۀخود، يعني طبق ۀشي طبقشاهد تزلزل و فرونا

 ينظرام ةسيرر روايت انتقادي از .فرهنگي ايران است سنّترمان روايت فروناشي نظا  شاهي و خاني در 

ه در اوها  ب نا  دارد كهشازده اتتجا   ،رمان اوّل شمصيّت .است ي طوالنيامستبد و موروثي در دوره

اكراوي عميرق يرک و شازده اتتجرا نردازد. رمان اش ميبيان قسمتي از استبداد و بيداد خود و خانواده

 هرايدهرد ترا بره اليرهاين مرز و بو  است و به مرا ايرن فرصرت را مري ةنمورددر فرهنگ و تاريخ دست

ش برا روابرج يرک قررن نري ، اصرفهانِشرازده اتتجرا تري از اين فرهنگ و تاريخ نفوذ كني . در عميق

بزرگ شازده  ۀآيد و خواننده در ف اي قديمي، در خانات آن روزگار به روي صحنه مياتّفاقو  اشراف

شرازده اتتجرا ، همسرر او  داسرتان، ةهاي عمدشود. آد ور ميرگرفته غوطهت و غباهاي مجلّاقتبا آن ا

وتراه و تصرويري، هريرک از ، كنيزش فمري و غال  سابقش مراد هستند. گلشيري با روايرت كفمرالنسا

مسرير طروالني  ،نويسرنده در ايرن رمران .دهردت قاجار نشان مريها را در نيوند با شازده و اشرافيّاين آد 

قاجار را زنرده  ةشكافد و ف اي دورها را ميرويداد ۀنوست ؛رودبلكه به عمق مي ؛دهدوقايع را نشان نمي

 كند. مي

اي بروده از آدمري كره سررفه صرفحه رتي يکرط اوّلري رول هوشنگ گلشيربه ق شازده اتتجا 

كند كه تما  قاجاريه را به اين آد  بدهد و شررو  بره ا بعد نويسنده تالش ميمّميرد، اميكند و سپس مي
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تراريخ  در ر و سرفري نرر برارركند. در واقع نويسنده بره سيرقاجاريه مي ةتاريمي دور هايخواندن كتا 

شرازده دهرد. در هرا و آثرار بازمانرده از دوران قاجرار شركت مريبه سفرنامه توجّهرود و نیر خود را با مي

رمان بار ديگر به نمرايش  ۀدر آيين است، ننگيني كه در غبار زمان به تدريج نانديد شده ۀگذشت اتتجا 

اشرافي تا وصف فقرر و سرتمديدگي  ةها و تفريحات خانوادها و ست از وصف هرزگي ؛شودگذاشته مي

اي است كره گذشرته را در همه آينه . اينهامستقي نا ايشيوه هاي نوچ و خرافه بهسنّتو نيز نمايش  مرد 

 . كندهاي ما بار ديگر زنده ميمقابت گش 

گذشته به عنوان كليدي براي فه  ماجراي امرروز  كوشد تا از كتّگلشيري در واقع با اين رمان مي

هراي بازمانرده از گذشرته بسرازد. او زي روايرترآمي رراساس درهرود را بري ختميّلان ربهره بگيرد و جه

گويرد كره برراي بره مرا مري فمرالنّسراتاريخ به شناختي از امروز دست يابرد. از زبران  ۀخواهد در آيينمي

ي نست كنوني بايد به اعمال و كردار گذشتگان خيرره شرد و در عرين ترال شمصيّتات شناخت خصوصيّ

نسرت آينرده داوري خواهيرد شرد و  ۀادانرد كه شما نيز سررانجا  زيرر نگراه نقّهشداري است به نست جدي

د گفرت كره رسريدن بره شرناخت، باير. آمدداوري خواهد  ۀبه عرصكردار و اعمال شما نيز يک به يک 

نيز هردف شرناخت  شازده اتتجا هاي گلشيري است. در هاي اصلي در بسياري از نوشتههدفيكي از 

افتراده  اتّفراقدر گذشته در اين مملكرت  آنیهديگران و نيز شناختي از تاريخ و  شناختي از خود و است؛

 .است

نندارد كه خرود خواند تا شناخت تاصت كند و ميمدا  تاريخ را مي فمرالنّسا، شازده اتتجا در 

ي عدالتي نسربت بره ديگرري تتّربياجدادي كه در اعمال ظل  و  ؛ما محصول اعمال و كردار اجدادماني 

به نحوي در ناخودآگراه مرا نقرش  ،اند در واقعآنان كرده آنیه .شناختندمرزي نمي ،خونكيش و ه ه 

هايي كه فرد ايراني نسبت به ه  نرو  خرود طوماري است از ظل  شازده اتتجا و از اين نظر  است بسته

 دهردقرار مريوا  اقروي بهرو ،عي تق استكه مدّ را برادر كوگک خود ،بزرگ میالً جدّ ؛داردميروا 

د. نردر خسررو كره سررهنگ نكشرمري، او را ا بر روي سرش و نشسرتن برر آنمتكّگذاشتن ها با اشو فرّ

ا  ترازه بره دوران تكّر شود به نروكريِمجبور مي شخود ۀات زمان به گفتبر مقت يّبنا ،اتتجا  نا  دارد

 زند:نوين، دست به كشتار مي ةبه شيوا اجداد خود، امّ مانندرسيده درآيد و لباس نظامي بپوشد. او نيز 

هايش را كند اش عقه زد، كالهش را دست به دست كرد، سردوشيندر موها را از روي نيشاني»
عصا را محك  گرفت، توي هروا  ۀبزرگ دستاستعفا داد . ندر ،ديگر تما  شد - و گذاشت توي جيبش:
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ه  بايد گنرد سرالي از ايرن خررا  شرده  خو ، خو ، تاال - ندر : ۀگرخ داد و با نوک آن زد به سين
كره دسرتور داشرتي؟ نرس گررا  -گرا من كه دسرتور داشرت ؟  -ها از آسيا  بيفتد... بروي بيرون تا آ 

 )گلشريري، «.من دستور داشت  كه نگذار  كسي از آن خيابران رد بشرود -گذاشتي تو را مسهول بدانند؟ 

1923: 22-29) 

ود برا گنرد گلولره رآوردند، مادران خود را با دسرت خرميراگر ندربزرگ و اجداد شازده گش  د

اع اي خرانواده  ؛گرفتندنويسان معتقد را زنده زنده گچ ميكردند، خفيهزنان تر  را داغ مي ؛كشتندمي

خاطر مرتكره هرزار و يرک جنايرت  ريمتند و با آرامشانداختند و روي آن سنگ ميرا درون گاه مي

اي ديگرر عمرت به جايي قردرت، بره گونره ا  و اتوال تازه و در دوران جاندر شازده در اوض ؛شدندمي

 كند:مي

ها را بشود آن ه  بره ايرن آسراني لره و كرد  كه آد فكر نمي اوّلخواست  آن طور بشود. من نمي»
هراي براز. دسرتور داد  ببندنشران بره ها و دهرانها و گماقموج آمد. دست ،لورده كرد. وقتي راه افتادند

ا برگشرت. سرياهي سررها دور شرد. هرها و رگبرار كره بلنرد شرد، مروج آد صداي گرخ و دنده لست.مس
ا بره گمران  نشرت سررمان فقرج امّر ؛نگاه نكرد  بزرگ گفت: همين؟ ندر گفت: من كه به نشت سرندر

 (20-29 :همان) «ها هنوز توي مشتشان بود.هاي بريده به جا مانده باشد. شايد ه  گو  و گماقدست

جامعره و  اصرلي كترا  اسرت، نره تنهرا در سرر  كرتّ ۀمايركره درون جنايرت مون اين ظلر  و م

ه دكنرد. رفترار بيمارگونره و خشرن شرازتر خانوادگي ه  بروز مريمملكت، بلكه در يک واتد كوگک

خواهرد از مرابق رفتار تكومت است با مرد . شازده اتتجا  مي ،عقو فمري در وا فمرالنّسااتتجا  با 

دسرت يابرد، هر   فمرالنّسراخواهد از اين طريق به شناخت ديگر بسازد و به نوعي مي ييسانّالفمر فمري

بپرردازد،  فمرالنّسراخواهرد بره شرناخت ذهرن و درون . زماني كه ميه  ذهني و روتي ،شناخت جسمي

  از رسد. اگر هردف شرازده اتتجرااي نميهايش به نتيجهشود و سرانجا  نيز تالشتر ميكارش سمت

راه  سرانّلزيرا وقتري در شرناخت فمرا يابد؛شناخت خود است، باز به توفيقي دست نمي ساالنّخت فمرشنا

شرازده اتتجرا  را بايرد در  شمصريّتي به طور كلّر تواند بشناسد.، نس خودش را نيز نميبه جايي نبرد

شرازده تتري در ذهرن خرودش، گيرد. قرار مي فمرالنّسا ۀشناخت. او همواره در ساي فمرالنّساتعاملش با 

در سروي  دانرد.و ناكامي خود در برقراري ارتباط برا او را مسرهول بردبمتي و اعمرال خرود مري فمرالنّسا

گونه كه شرازده برر فمرري شناخت شازده برسد و همان هخواهد با آگاهي از تاريخ بمي فمرالنّسا ،ديگر
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دهرد و ميعذا  است. شازده فمري را  مسلّج زدهنيز به ياري شناخت تاريخ بر شا فمرالنّسا ،تسلج دارد

بدين ترتيره شركت ديگرري از همران ظلر  اجردادي را  ؛نردازدمي فمرالنّسا ۀشكنج به از طريق فمري،

ه از آن ي يرک ذرّتتّر فمرالنّسرا ۀاين خاندان است، اگرگه بره گفتر ةكند. او كه آخرين بازماندبرمال مي

هراي مرداو  همسررش، شكنجه .كندتر از اجداد خود عمت ميگدلا سنامّ ،جبروت اجدادي در او نيست

ي در كنار جسرد بره و تتّ فمرالنّسابازي با فمري نيش گش  عشق ،ت استكه در بستر بيماري سِميهنگا

خرود سرتمگري اجردادي را نريش  ةنس شازده به شريو .هايي از ظل  و جور اوست، نمونهاو ۀخون آغشت

نانرذير قروي و تزلرزل شمصريّت ،كنرددر عمارت اجدادي سرعي مري فمرالنّسابرد و با زنداني كردن مي

فمرري را گرون  ،شرازده .درود كنررن وسريله تسرلي  خرربه اير ،ورزدهمسر خود را كه به آن تسادت مي

يات تركت او را بر بستر بيماري ست براي شازده شررح  ترين جزتا كوگک گماردنگاري بر او ميخفيه

ترر از همره و مهر »تروان گفرت مي دست يابد. بنابراين فمرالنّساه بتواند به شناختي از تا بدين ترتي دهد

هراي او از هرا، جلروهروايت ،ق به اوشناخت ديگري است از طريق اشياي متعلّ ۀمحور اصلي كتا ، مسهل

منظرهاي گوناگون و اين محملي است براي شناخت خرود، تراريخ ظراهري و براطني فرردي كره تراريخ 

ز طريرق افشراي شرگرد انتمرابي شود. نس با اين همه وصول بره مفهرو  كترا  اي ميته در او متجلّگذش

نذير است. به اين طريق كره شرازده برراي شرناخت خرود، لحظره بره لحظره تيرات عينري و ذهنري امكان

طرات خود، فمري، او را بشناسد و تيات عيني او خرا ۀبرساخت خواهد بسازد و يا از رويرا مي فمرالنّسا

  (32-31 :1931 ،عظيميو  )طاهري «.و اقوال فمري فمرالنّساهاي عيني خود شازده است و يا جلوه

يكي مفهو  خيانرت و ديگرري مفهرو  قربراني  ،جاله است شازده اتتجا مفهو  كه در رمان  ود

بره ه تردريج بره صرورت خيانرت بيني  كه خيانت به ديگران برهاي ممتلف اين رمان مياست. در قسمت

 گردانرديه مكند و او را در خانه اسير زندگي روزمرّآيد. شازده نه تنها به زن خود خيانت ميميخود در

، بلكه به اجداد خرود نيرز بره دليرت الابرالي برودن و عرد  اتسراس دگذارو مستمدمش را جاي زنش مي

و  ورزدخيانرت مريي بره خرودش هر  كند. او تتّرخيانت مي آنها مسهوليت نسبت به اداره كردن امالک

ين قربراني كره از اوّلرمان قابرت بحر، اسرت. راين  گذراند. مفهو  قرباني نيز درعمر خو را در نوگي مي

فمرري مسرتمد  اوسرت كره  ،مرين قربرانيزن شازده است. دوّ فمرالنّسا ،تر استديگران نقشش نررنگ

برراي او  نقش زنش را الابالي و در عين تال بايد در ذهن اين مرد كرده استاستیمار  جسمش را شازده

قربراني اصرلي  اسرت. ندري شازده است كه عمرشان با او تلرف شرده ةخانواد ،مين قربانيبازي كند. سوّ
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گري ، گريزان اسرت و روزمرّستو  و تكاني از مفهو  اصلي زندگي كه تنوّگون تتّ ؛خود شازده است

كره  ايگريتوانرد روح او را از روزمرّيي تفرري  برا زنران نمركنرد و تتّرو نوسيدگي روح را تجربه مري

 ،درگير برا مسرا ت خصوصري خرويش اسرت يانسانكه نجات دهد. شازده اتتجا   ،است دگارش شده

كشد و هر لحظه نقبي به تاريخ دارد و هر عمت او در مقايسه برا اخبرار اجردادي ميراثي را نيز به دوش مي

او  ،هزاران انسان را از هستي ساقج كردند انهايشست اگر اجداد او با ظل  و  .عدي تاريمي استداراي بُ

و سوق دادنش به سوي مرگ و مسخ فمري همان كار اجردادش را دنبرال  فمرالنّسانيز با در بند كشيدن 

كسي كه با زير نرا گذاشرتن انسران برودن  .آيداجدادي به سراغش مي خألهمان  ،راه كند و در نايانِمي

 رسريدن بره و برراي آيدبرميدر ني شناخت خود  ،كندمحرو  مي خصوصيّتديگران خود را نيز از اين 

رود و در آخر داسرتان نيرز خبرر مررگ خرود را از خود مي ۀبه سراغ تاريخ اجداد و گذشت ،شناخت اين

در غيرر  ؛تواند همان مرگ دروني او باشدتعبير مرگ شازده مي ،در واقع نود.شزبان مراد، نيشكارش مي

ه كره نويسرندمگرر آن ؟اش را نيشگويي كندمرگ شازده ،ممكن است يک نيشكار ونهگگ ،اين صورت

يرادآوري كنرد و صررفاً مررگ  دسرت وي بره اومرگ درونري شرازده را از سروي زيراست خواسته مي

 جسماني شازده مورد نظر گلشيري نبوده است. 

رود ه سراغ قاجار مريهاست. او بمسخ آد  ۀ، مسهلشازده اتتجا مقصود ديگر گلشيري از نوشتن 

 فمرالنّسرايعني میالً  ؛شودگه ساخته مي آنهاها مسخ و محدود بشوند، از اگر انسان ،آنكه نشان دهد براي

يا فمرري  ؟افتدي براي او مياتّفاقگه  ،جهان قرع كني  خانه بگذاري  و ارتباطش را با كتّ ةرا در محدود

گونه كه خود در واقع گلشيري همان ؟دهداز خود نشان ميگه واكنشي  ،فمرالنّساكني  تا بشود  را مسخ

 ،عظيمري و طراهري) .موجرود بروده اسرت آنیرهكشف قرار داده نه بيان  ۀوسيل اين كتا  را ،است گفته

دهنرد و مري گره رفتارهرايي از خرود برروز ،ها اگرر مسرخ شروندخواهد بداند آد مي او (13-13: 1931

زننرد، خرود ترين شكت به كشتار مرد  دست مرياجداد شازده به فجيعو اگرگه د شوسرانجامشان گه مي

هرا از آنران مردگراني كند تا با مسخ كرردن آد ميشود و سعي تري را مرتكه ميشازده جنايت بزرگ

 خود بسازد. ۀک و تحت سلرمتحرّ

 :معصوم پنجم .9
اعتقادات و باورهاي مذهبي  جو در و شناخت خود و ديگران را رفتن به گذشته و جست ۀالزم گلشيري

 بره تردّ در آننويسرنده  و هاسرتهاي معصو داستان شكفتگي و اوجكه  معصو  ننج  .دانستمرد  مي
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از كتره تراريمي،  فرراوانهاي قولبا آوردن نقت ، رماني است كه گلشيريدست نيافتني درخشيده است

. دهنردهنجرات : د، تا به آخر انديشيده اسرتتياتي دار اهمّيّتايراني  ۀرا كه در فرهنگ و انديش تفكّري

دبيرر اسرت كره بره طريقرت و مرذهه  ابوالمجرداين رمران، روايرت تغييرر اتروال و دگرگروني خواجره 

هراي بي در كتا هموعودهاي مذ ةگلشيري از رواياتي كه دربار ،نيوندد. در اين داستانمي سپيدجامگان

   :د، استفاده كرده استمرد  وجود دار ةتود دينيگذشتگان و در باورهاي 

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

يران ايرن دوره خرروج مر است و آنكه به نااا در كتا  مالت  از اين نس همه سمن از صاته امّ»
ابردال و اوليراي ترق در ركرا  او  ۀهمرو  نوشي دارد خرونينو نشان او آنكه بر دوش باال .شرقكند از 

 ،هسرت تاز هرگونره گرت و گيراه كره در جنّر ،اند بر هر خاک خشک كه اسه دواندباشند. و نيز گفته
بدانند كه سروار هر   ،بر خاک هستبروياند و خلق از آن همه زنبق و الله و انوا  رياتين و اسپرغ  كه 

اوست و باز آمده است كه مردمان گوبي خشک بر راهش بنشانند تا اگر في الحال شكوفه كرد و برگ 
 ( 91-23 :همان) «.بدانند كه اوست ،گشنشد آورد و درختي در

ماجراي سرواري كره خواهرد آمرد، ريشره در  گردد.وضو  داستان بر محور ظهور اين موعود ميم

 ادبيّرات ةگسرترد ۀاوسرتايي ترا عرصر ادبيّراتهاي گوناگون در هاي كهن ايراني دارد كه به صورتباور

نويسرنده در نوشرتن  انرد.كررده كالسيک فارسي گهره نموده و شاعران و برخي نويسندگان به آن اشاره

ه برا نويسان قرن ننج  و شش  هجرري نيرروي كررده اسرت كرخان و تفسيرنگارش مورّ ةشيو اين رمان از

هشرگرد  ،خواني دارد و با اين شيوهاين كتا  ه  ۀمايدرون نرردازي دوران كهرن را آشركار سراخته قصرّ

ه ، از شريوةدر واقع او براي بازآفريني موضوعي شگفت از باورهاي كهن مرد  ايرران است. نرردازي قصرّ

ت شرريخ ذشررنگرارش را در سرگ ةنريش از ايررن، گلشرريري ايرن شرريو دوران كهرن اسررتفاده كررده اسررت.

بره  را كترا  كرتّ ،معصو  ننج ا در امّ بود؛ به كار برده راعي ةگمشد ةبرّين در صفحاتي از رمان الدّبدر

نردازي دوران كهن، سليقه و شرگرد قصّه ةاو در اين رمان در عين استفاده از شيو است. نگاشتهاين شيوه 

ادن ماجراي كهن به امرروز و امرروز بره ي دخود را نيز در نوشتن متن دخالت داده و از طريق تسرّ خاصّ

هرايي كره در ايرن اثرر برا زبران انجرا  داده، راز ديروز و نيش راندن تصاوير گذشته به امروز و هنرنمايي

وارد  راقر  ايرن دورگلشريري در ايرن رمران در مقرا   آوري برمال نموده است.وري خود را در زبانبهره
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جراني امرروزي در آن جريران ا امّر ،ه گرگه نوستين كهرن داردك دشواي ميقصّهراوي او شود. گود مي

دهرد و و از همان آغاز كتا ، سبک و سياق و ديدگاه امروزي خود را به خواننده نشران مرياست يافته 

هراي افظان فرهنرگركره تر يايرهرهرهراي دور، نوشتراز زمرانمانرده هاي برازالي نوشتهكوشد از البهمي

مترون  ۀهان اقتدار را در معرض ديد قرار دهد. او با قررار گررفتن در مركرز مكالمرهايند، ساختار نندوران

لري خرود را براسراس نمايد. راوي در اينجا كاتبي است كره جهران تميّممتلف، تاريخ ديرسال را باز مي

هگويد كره ايرن ز داستان ميانويسنده در آغ سازد.هاي بازمانده از گذشته ميآميزي روايتدره   را قصرّ

اق روايت كرده است و او ه  گفته كه كسي قبت از او آن را نقت كررده اسرت كسي به اس  ابوالمجد ورّ

طلبري باشرد، تمشرروعيّ ۀت نويسرنده يرا نشراناز آنكه به معناي سله مسهوليّ ، نيشو الي آخر. اين اشاره

را در ادوار  خرود ،هوشياري نويسنده است. وجود ناقالن ممتلف كمک كرده است ترا موضروعي ۀنشان

. قررار اسرتدر اين داستان شهري در انتظار موعود بريهايش را نيدا كند. ممتلف نشان دهد و سرگشمه

برند تا اگرر آن سروار مي هاي مشرقتا دروازه شور و اشتياق تما مرد  اين شهر هر روز صب  اسبي را با 

گرداننرد و بعرد برا طلرو  هراي شرهر مريهاسبي را در كوگ ،همینين در نايان سال آنها. آمد، نياده نماند

بره ايرن  برنرد؛هايشران مريتبرّک به خانه ۀنشانرا به  اي از گوشتشهكنند و تكّخورشيد او را سنگسار مي

میالً نس  ؛كندگاهي اين آيين گهره عوض مي البتّه .مات روزي آن سوار خواهد آمداميد كه با اين مقدّ

امّرا  ؛را به تال خود رها كنند ترا صراته خرويش را خرود جويرد شود كه اسهاز دوازده سال رس  مي

 .  كشندصبرانه انتظار ميسنگسار كردن را بي، اند و به وقت مقدّرمرد  به آيين عادت نكرده

ق يرافتن اي از مبرارزات مررد  در طرول تراريخ برراي تحقّرنمونره ةدهنددر واقع نشان معصو  ننج 

ده رر كشيررويرره تصراي بردر ايرن رمران جامعره. و ستمكار است هاي خود در يک تكومت فاسدآرمان

اين اعتقاد به ظهور موعود، نور اميردي را . كشدانتظار ميظهور موعود را  ،شود كه با اسبي زين كردهمي

انرد، روشرن ت كرردهتكومت ظال  را با جس  و جران تحمّر ۀها رنج و شكنجهاي مردمي كه سالدر دل

بايد گفرت،  .شودهاي سياسي ممتلف ميو همینين گروه آنهاهايي در ميان قيا كند و باع، خيزش مي

هاي خود دارند، همگري برد تاكتيکاهري كه در نا  و طرح تفكّر و نيشهاي ظها به رغ  تفاوتاين قيا 

ادامه دادن مسير مبارزه تا رسيدن به تغيير و تكامت و براندازي تكومرت فاسرد و  :بر يک هدف استوارند

ترين دليت هرر مبرارزه اسرت و گرايي اصليتوان گفت كه آرماندر واقع مي. ي آرمانيارسيدن به جامعه

  :الز  براي تقويت ايمان و انگيزه در مرد  ۀزمين ةكنندفراه 
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یه بر بابرک ج و آنمنصور تالّ قصّۀبن رست  شنيده است و نيز كه تدي، بردار كردن فرامرز  آن»
دين برفت يا قاضي همداني، داند كه اين همه اختالف روايات، نوست است كه اگر دسرت شريمي  خرّ

به هرات ببرند يا سر سواري در طوس بردارند يا به فرمان فاجري، تسنكي بره غزنره سنگسرار كننرد، در 
 ( 93 :1913 گلشيري،) «. ...اري زگمي قصّهه ترمت آن مغز را اين مغز نظر بايد كرد و ما هم

در ايرن رمران،  او .گر تاريمي استاي كلمه است و ه  تحليتراوي به معناي اسرورهه  گلشيري 

گذاري برا خيالي نديد آورد و از طريق فاصلهكوشد مناسباتي بيعي اسروره، ميرّالبعدما ۀبا تأكيد بر جنب

از راه  واقعيّرتاو به راز آميز كرردن . روزمره، نوعي ناشناختگي و تازگي به اثر خود ببمشدهاي واقعيّت

ته شرده در هراي انباشرافكني هراسآورد و وتشت خويش را از راه بروناي ساختن آن روي مياسروره

اسراس تررس بنرا شرده را توصيف كنرد كره سراختارش بر ايدهد تا جامعهمي ناخودآگاه جمعي بازتا 

آميزد تا ه  ميتاريخ و اسروره را در ،معصو  ننج در  گلشيري( 231 :2 ج ،1911 ميرعابديني،)« .است

از همران ابتردا برا توصريف و  ايرن رمران،در  .انسان معاصر نشان دهد ةتأثير اسروره را در زندگي روزمرّ

كره در  طروررگره همراناگ شوي ؛مي رو به رو ،شهر آويزان است لي از نقشي كه بر دروازةتوضي  مفصّ

جرا كره در ا از آنداند اين نقش از كيست و گه كسري آن را كشريده، امّركس نمي، هيچاست رمان آمده

سرش  -نه به سيرت كه به صورت  -كه به نقش ماند موكالن گمارند و ناسداران تا هر»: متن آمده است

تصروير يكري از ممالفران سرسرمت توان نتيجه گرفت كه اين نقرش، مي ،(3 :1913 گلشيري،) «بردارند

ي اعمرال ممكن تتّر ۀكند به هر وسيلمي تكومت است كه تكومت از وجود او در هراس است و سعي

، استو روي آوردنشان به مبارزات ممفي  آنهاگرمي كه باع، دل  را از اعتقاد به آنخشونت بسيار، مرد

كننرد و جسردش را از رگ محكرو  مريكس را كه شبيه به آن نقش اسرت بره مراز طرفي، هر  .بازدارند

 .آويزند تا درس عبرتي براي ديگران گرددكنگره مي

خواجره ابوالمجرد  ۀ، گلشيري به عنوان كاتبي امرروزي مراجرايي را از روي رسرالمعصو  ننج در 

ها از زمان نگارش اين رساله گذشته و خواجه به سبه محظوراتي كه داشته، سال. كنددبير بازنويسي مي

خواجره رسراله را . اري از مراله را به اشاره گفته است با نیري كه برقراري ارتباط با آن دشوار استبسي

معنايي  ۀه  نيیيده، به اليهاي دراز نس اين نقت كندميكند و گلشيري سعي با توصيف نقشي آغاز مي

هرن خواننرده را بره كنرد و ذ ، به خواننرده القرانوشته است آنیهكوشد گيزي وراي او مي. ديگري برسد

ل تراريخ نقرش را براي رسيدن به اين مقصود او سرير تحروّ .بمواندبايد از داستان برداشت كند، فرا آنیه
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نگررد و تحقيق به رسو  بازمانرده مري ةرسد و به ديدن اسالمي مياز دوران زرتشتي به تمدّ. گيردني مي

 .به درستي ناسخ دهد، است هايي كه در ذهنش ايجاد شدهدر ني آن است به سؤال

از آن در روزگرار  آنیههاي استبداد و اختناق و در جست و جوي ريشه معصو  ننج گلشيري در 

زنرد و ف راي اسراطيري و تراريمي را تجربره ت ما تداو  يافته است، نقبي به دل فرهنگ ايران ميو ذهنيّ

 معصرو  نرنج او در . جويردمري هرنذير كردن ايرن ف را بهرركند و از امكانات نیر كهن نيز براي باومي

در . كشد كه بين متن امروزي با متون ادبي كهن برقررار كررده اسرتميگفت و گويي برماجرا را از دل 

، شرازده اتتجرا هراي ديگررش، ماننرد رمران ت نيرز در ايرن رمران، گلشريري همیروننظ  رواير ةتوز

ي و رهيرز او از اسرتفاده از روايرت خرّردر واقرع ن. نريش را برگزيده اسرتنظ  زمان... و كريستين وكيد

ي معمولي كه عراري هانوگراي اوست كه او را همواره از به كار بردن روش ۀبک، ناشي از روتيفالش

نزديک به نايران اسرت و گراه نيرز از  ةدارد. در اين رمان گاه شرو  روايت با نارميباز از نوآوري است،

طور كه نيشرتر گفتري ، در ايرن و همان اند  و نشت سر ه  نيامدهبه عبارت ديگر، وقايع منظّ ؛ماجرا ۀميان

استفاده از اين ساختار، . عياري بين كهنگي نیر و قدمت تاريمي موضو  وجود داردخواني تما رمان ه 

نرذير ه تفكيک بين سراختار و زبران امكرانت رسانيده است كه ناي از مقبوليّبافت بياني را به گنان درجه

 .دهدمي نمايي به خواننده دستتصنّعو تقليدگري  تسّاست و نه 

هاي كهن فارسي نوشته شرده اسرت كره به سبک و سياق برخي از متن معصو  ننج بايد گفت كه 

معصرو  اسرت و  «تراريخ»نبايد فراموش كررد كره اثرر بيهقري  البتّه. تاريخ بيهقياز آن جمله است كتا  

نيرز برا جرادوي زبرانش، نويسري و مهرارت شرگفتش در داسرتاناين گلشيري است كه با . «داستان» ننج 

يعنري روزگرار ابوالف رت  - اي از تراريخههبرد كه در آن، خواننده خود را در آفريناليه ميداستاني گند

نیرر و زبران . كنردتاريمي را روايت ميداستاني شبه، ننج  معصو گلشيري در . كندمياتساس  -بيهقي 

دارد ترا سربک و مريدهد، گلشيري را واتوادث آن كه در زمان گذشته روي مي كهن اين داستان و نيز

ي وجرود دارنرد كره متعردّدها و منابع تراريمي گرگه كتا . زباني تاريمي براي روايت آن انتما  كند

 - تانيداسر ۀزيررا جنبر گزينرد؛را برميتاريخ بيهقي توانستند الگوي وي در اين كار باشند، گلشيري، مي

هرا و ف راي شمصريّتاز سروي ديگرر، . نيسرت تاريخ بيهقييک از آن آثار به استواري ي در هيچتاريم

 . به عصر غزنوي و دربار محمود غزنوي شباهت دارد معصو  ننج داستان 
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شرود. مري سياسري آن روزگرار در نريش گشر  تصروير -، ف اي اجتماعي تاريخ بيهقيبا خواندن 

برر دربرار  آنهرا، ت ور خلفا و ترأثير ...نان دربار گون بوسهت و اريارق ونشيدربار، اميران، ف اي تاشيه

مررد  كره نقرش ة نيرز ترود و( شرودجويي محمود و كشتن تسنک از آن ناشي مريكه قرمري)غزنويان 

كنرد. وجرود اين ف اي تاريمي را بازآفريني مي معصو  ننج گلشيري در .گنداني در اين تاريخ ندارند

گون تاجه بزرگ، خواجره عميرد، تاجره سراالر لشرگر، بوطراهر، صراته ديروان اسامي و عناويني 

، در اثرر گلشريري ...رسالت، ابوالقاس  ورّاق، بوسعيد، كوتوال، سرهنگان، تاشيت امير، خاصگي اميرر و

هايي گرون ابوالف رايت برا ي شباهت نا تتّ. كشاندمي تاريخ بيهقيخواه ناخواه ف اي داستان را به سوي 

ورّاق با ابوالقاس  كیيرر دبير يا بوطاهر تباني، ابوالقاس  ت بيهقي يا بوالف ت بُستي، بوطاهر با طاهر ابوالف 

شرباهت دو اثرر را صرد ... يا ابوالقاس  تصيري، بوسعيد و بوسعيدک با بوسعيد دبيرر يرا بوسرعيد سرهت و

 .كندگندان مي

در اين برين اگرر . هاي اوستو شنيدهها روايت روزگار ابوالف ت بيهقي براساس ديده تاريخ بيهقي

اصرلي تراريخ نيسرت و تنهرا برراي عبررت  ةشرود، جرزء نيكررتكايتي گون افشين و بودلرف آورده مري

ي نيست، بلكه بيهقي با بازگشت مداو  به گذشته و سير روايت در اين اثر، ساده و خرّ. خوانندگان است

از اسراس، همره  معصو  ننج در . نويسدريخ را ميكند و آن تاايجاد مي اليهگند يرجو  به تال، روايت

اي را در آثار راويران ديگرر و واقعه( راق  اين دور)راوي . هاي ديگران استها و شنيدهديده ۀگيز بر ناي

هراي هرر دو اثرر، ت رور از ويژگي. هاي تاريمي خوانده و تاريخ آن را بازنويسي كرده استنيز كتا 

ابوالف ت بيهقي، راق  ايرن دور و )است  شمص اوّلثر راوي، ا در هر دو البتّه ؛در آنهاست متعدّدراويان 

 .(گلشيري

هراي ابوالف رت ، مجمرو  روايرتباغ در براغ، در كتا  «يشكستِ روايتِ خرّ» ۀگلشيري در مقال

 :شماردميگونه بربيهقي در تاريخ خود را اين

 :یه خود ديدهري آنصَها، میت وصفِ بَنقت ديده .1

ي سرمت يرردا دراعره و ؛گونرهخلرق ؛زداي داشت تبري رنگ با سياه ميهبند، جبّک نيدا آمد بيتسن»

 ؛(223: 1903 بيهقي،) ...«وري ماليده وبناكيزه و دستاري نيشا

تسنک از زبان  ةها در زمان وقو  يک تادثه، میت گفتگوي بونصر مشكان و مسعود دربارنقت شنيده .2

 ؛بونصر مشكان
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كره  - ند رفتار بوسهت زوزنري برا سرر تسرنکها نس از وقو  تادثه به نقت از شاهدان، ماندهنقت شني .9

 كند؛نقت مي - كه از دوستان اوست بيهقي از ابوالحسن خربلي

 ؛ها و گاهي اسناد دولتي، میالً نامه به قدر خاننقت نامه .0

عبداهلل زبير نس از ذكر برردار كرردن  گريز به وقايع گذشته به نقت از كته خوانده شده، مانند داستان .1

 ؛تسنک

 :1 ، ج1913گلشريري، ) «.نران در زمران تادثره و يرا بعرد از آنظر كردن خود بيهقي و يا ديگراظهار  .2

223-221) 

در دوران غزنوي، سلران . است توجّهاجتماعي قابت  -از منظر سياسي  و قرمريان جامگانتقابت سپيد 

الردّين بره دنبرال رف، اميرر شرمعصو  ننج در . جسته بود و قرمري ميمحمود انگشت به جهان دركرد

خواسرتند كسري را در دوران غزنوي اگر مي. يابددست مي است و عاقبت به ممفيگاهشان جامگانسپيد

نيرز تهمرت  معصو  ننج در . زدندگري ميقرمري اي عزل كنند و يا از ميان بردارند، به او تهمتبه بهانه

اي كره بايرد بره آن نكتره. افي است تا خانمان شمصي را بر باد دهند و او را برردار كشرندسپيدجامگي ك

كره در آن  تراريخ بيهقريبررخالف . ي در آنهاسرتت ور مرد  عادّ ة، تفاوت دو اثر در نحوكرداشاره 

ري ديرده ها و مقامات درباها و استقبال از اميران و نيکد و تنها در خوازه بستننمرد  نقش گنداني ندار

 ترکدر ترک آنهرابرنرد و ت رور اين مرد  هستند كه داستان را به نيش مري معصو  ننج شوند، در مي

 ۀوسريل ،باور انتظار و اعتقاد بره ظهرور منجري و موعرود در نرزد مررد . آيدهاي داستان به گش  ميبمش

 .نيشبرد داستان است

 :هاي دردارآینه. 4

 انع از ت رور فكرري او در زمران ترالردر گذشرته مر شمصيّتاق هاي گلشيري كه استغراز ديگر رمان

در اين است.  هاي دردارآينهآورد، اي را براي تداعي گذشته در او نديد ميتال زمينه اوضا شود و مي

دور و  ۀرا كه در گذشرت آنیهرود و ها ميخواني در جمع ايرانيان به گذشتهرمان، نويسنده ضمن داستان

برا ديگرري  صرن  برانويشكند؛ از روزگار سمتي كه شاهد عروسي فتاده است، مرور ميا اتّفاقنزديک 

، همه و همه در ذهن او بار ديگر است ت گذشتهاتي كه در اين مدّاتّفاقبوده و روزهاي سمت جدايي و 

هرايش بره خرارج از كشرور بزرگي است و برراي خوانردن داسرتان ةشود. او كه اكنون نويسندتداعي مي

كرده تبرديت مته و تحصيتنها به زني بيند كه طي اين سالاش را ميده است، بار ديگر معشوقهدعوت ش



 1932 بهار ،2 شمارة اوّل، سال داستاني، ادبيّات فصلنامۀ/ 10
 

خورد و معشوقي كه او را تنهرا گذاشرته اين بار سرنوشت براي نويسنده طور ديگري رق  مي است. شده

جردايي و دوبراره خواهد تا در كنارش بماند. نويسنده كه تا بره ترال در افتد و از او ميبه نايش مي ،بود

گيررد كره مسرير تقدير او را رق  زده است، اين بار تصرمي  مري ،ديدن معشوق نقشي نداشته و سرنوشت

 ار معشروق تررجي راندن در كنرره وطن را بره مررازگشت براش را خودش تعيين كند و سرانجا  بزندگي

آينه، بره قرول  ونويسنده از موتي ةاستفاد هاي دردار،آينهبايد گفت كه در  گردد.دهد و به وطن بازميمي

از نظر گلشريري، شرامت دو شناخت : »دهدمي ايران نشان ۀو گذشت ادبيّاتبستگي او را به كاظ  اميري دل

شود. نيوند آن با موتيف آينه كه در كارهاي ديگرر او هر  تكررار شناختي ميو جامعه شناسيوجه هستي

هاي شناخت صرفاً عقلي است، از سروي ديگرر، محدوديّتشود، از يک سو، بيانگر گريز نويسنده از مي

بينري و زيرا آينه در جهران دهد؛ايران نشان مي ۀو فرهنگ گذشت ادبيّاتنيوند و دلبستگي گلشيري را به 

 ف به آيين، صورت، گونه و سان تغيير معنافرهنگ باستاني ايران نيش از آنكه بر گسترش عرفان و تصوّ

 (9 :1933 )اميري، «.ديدن بوديابد، به معناي گش  و 

صرلي ايرن م رمون ادهد. رار مياي براي شناخت قگونه كه گفته شد گلشيري گذشته را آيينههمان 

 هرايش در جمرع ايرانيرانشناخت است. نويسنده هنگا  خواندن داسرتان هاي او،نرمان نيز مانند اكیر رما

اصرليِ  ۀنرس مسرهل .توال نست خويش استت در امّاوست، در ني كشف خود و تأ ۀكه بمشي از گذشت

نرسد كه كيسرت و هويت و مفهو  ايراني بودن. نويسنده در آغاز از خود مي ةرمان، نرسشي است دربار

 ست: ا كجايي

هراي يرانريا اين ۀبيند كه هممي ؛دگردبه گرد جهان مي ؟ا كجايي ؛گويد من كي هست مي اوّل»...  
بررخالف  -كه كجايي هستند و جاله اين است كه ايرانيان مقي  خارج  شان اين استنراكنده ه  مسهله

 «.كننردسمت نگران مملكتشان هستند و آن را و ايراني بودن خود را نيرز فرامروش نمري -ها تيّاغله ملّ
 (312: 2 ، ج1913)گلشيري، 

ميانسرال، از سرفر ارونرا  ة. ابراهي ، نويسرندنيز يافت تاريخ نيامبرانهايي از توان نشانهدر اين رمان مي 

 يو زوايرا ) ( ابراهي  برا ابرراهي  نيرامبر ۀتسميّگشته و تال مشغول نوشتن شرح سفر خود است. وجه باز

برا سرارا و  تنراظرمينرا در  است. صرن  برانو و ءبه جز ءجز تناظرها در مربوط به زندگي او از بسياري جنبه

ه صرن  برانو ربرج مسرتقي  دارد. شرايد در نگراه تسميّشكني ابراهي  با وجه بت خصوصيّتهاجر هستند و 

صرن  خرود قربراني  .د و مينا شاهد و ناظري بر عرال  مينروينشكن به نظر آي، صن ، بت و ابراهي  بتاوّل
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 توجّرهان مرش دارد و در طري داستررو  كردنررعشق ابراهي  است، بتي شكسته كه ابراهي  سعي در مجمر

كه در نوجواني به است  به وجود آمدهه كردن دختركي )سمنو( تكّهكّري او از تثيشوي  كه معشوق امي

ذهن و خيال و انديشه به ه  گسبانده و زيباترين  ياريها را به هورزيد و بعد به ساليان اين تكّاو عشق مي

ايرن  ،در نايان سفر شاهد اين هستي  كه ابراهي  به كرت .ها را با آن نرداخته استها و مكانبت تما  زمان

تررين و اي متفراوت در عميرقيابد كه بايد آن را به عنوان مقولهميكه درشكند يا اينمي بت را در ذهنش

از  را او ،  نيز خود قرباني عشقي شده كره در تمرا  زنردگيهيابرا .هاي ذهنش تفظ كندترين اليهننهان

ت ابرراهي  ادت صن  و قربراني ذهنيّرمينا نيز قرباني تس ،ميانشايد در اين  است. موجود بازداشته واقعيّت

 گريز دهد. واقعيّتشده و مجبور است مدا  او را به 

كره مييكري هنگرا .بينري را مري ) ( برراهي داسرتان انراي  نيز ردّ هاي دردارآينهگند جاي ديگر در  

ود . در اينجا ابراهي  عشرق خرتبا ديگري اس ،ابراهي  شاهد عروسي صن ، دختري كه او را دوست دارد

افتد. مرد  كاشان شتر را براي عيد بيند و به ياد مراس  قرباني در دهات كاشان ميرا گون شتر قرباني مي

ي شرود. بعرد دهد ترا گوشرتماهي بر او نواله مي دخرد و گندست گردان شتري مي» :كنندقربان نحر مي
گرذارد روي نيشرانيش. مري اي هر هراه. آينررت و گيررا گررد برركنش ميرآذين ،كه خو  به او اُخت شد

گيررد ترا روز مريگرداند و از هر سر خانه نيرازي ه و طبت دورش ميراكشد و با نقّهايش را ه  ميگش 

 :1911 )گلشريري، «.برندمي هتكّهش را تكّكنند و گوشته و نحرش ميآيند به ميدان محلّميعيد كه همه 

هنگامي است كره صرن  برانو در نراريس از  ،بيني مي را) ( ابراهي   داستانناي  كه ردّ يجاي ديگر (23

ن برراي يزمران برا فرروريمتن ديروار بررلهر  شود. ابراهي  كه به دعوت ايرانيان مهراجر،ابراهي  نوميد مي

او  .بينددر ناريس بار ديگر صن  بانو را مي ،كندهاي خود به گند كشور ارونايي سفر ميخواندن داستان

ا ابرراهي  كره هر  بره امّر ؛دهردمري را ا شده به ابراهي  نيشنهاد زندگي مشترکكه اكنون از شوهرش جد

جا صن  اين .نذيردنمي نيشنهاد او را ،مند است و ه  به آ  و خاكي كه در آن ريشه داردهمسرش عالقه

  سرمن ره دسرت ابراهيررود برره شردن خرتكّهكند و از اتساس تكّبانو است كه اتساس قرباني شدن مي

یلره مُ ؛ايبيرن  ترو مررا كشرتهكرد  كه سعيد مرا كشت تراال مريصن  بانو گفت: من فكر مي»د: گويمي
 (113 :همان) «.اي به كسيا  را دادههاي و هر تكّكرده

 كتا  را شايد بتوان ابراهي  در مذب  ناميد. اين قسمت با براال رفرتن نويسرنده و آخر ۀننجاه صفح»

قربانگراه اسرت. در  اي كه يادآور صعود ابراهي  به كوهصحنه. شوداز ميكان مارنيیي آغصن  بانو از نلّ
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 شرمايت ،بردين ترتيره (112 :1931 نانور،سر) «.شروي بار با نرا  ابرراهي  آشرنا مري اوّلاست كه جهمين

 شود. تاريمي ابراهي  مقابت گشمان ما نمايان مي

 :راعي ةگمشد ةبرّ. 5
در »اسرت.  راعري ةگمشرد ةبررّ ، ور اسروره به خوبي نيداستهاي گلشيري كه در آن تاز جمله رمان

به سراغ اساطير  ،شكستگي بر اثر هراسهاي كهن دل، گلشيري در جست و جوي ريشهراعي ةگمشد ةبرّ

راعري،  محمّردد برشي است از زندگي سريّ ،راعي ةگمشد ةبرّ (231: 2 ج ،1911 ميرعابديني،) «.رودمي

بره  آنیرهبينرد و مي آنیهخواهد، مي آنیهايراني است بين  يي روشنفكرتكايت سردرگم ؛ادبيّاتدبير 

و در نهايت تكايت مرگ است.  ماندن است و فرار به سوي تنهايي تكايت آويزان ؛او گفته شده است

در اين رمران نيرز هردف گلشريري شرناخت نيست، بلكه داستان امروز ماست.  1903سال  اين فقج راعيِ

كنوني و فرهنرگ تراك  برر آن و نيرز شرناختي از فرهنرگ گذشرته و سررانجا   ۀاست، شناختي از جامع

 اين دو با ه . ۀترابق و مقايس

اي برراي وسريله ،و اسرروره تراريخهاي گلشيري اسرت كره در آن يكي از رمان راعي ةگمشد ةبرّ

خيرال،  .اسرت شوند. از اين لحاظ، تما  وقايع داستان در اجتما  قابرت لمرسمي اجتما  واقعيّتانعكاس 

گيرري و هكره گسسرتن از مررد  و گوشرگرا ؛كنردش مريذهن و تمركز فردي، راعري را آشرفته و مشروّ

ريزد خود را فرو مي ةو نااميدي را در ني خواهد داشت و فرد منزوي و نااميد، عقد سبافي، صرفاً يألخيا

 تا باع، جله رضايت ديگران شود. 

بره  البتّه ؛آميزدمياقتدار در با سرنوشت روشنفكران مقهورِ تاريخ را راعي ةگمشد ةبرّگلشيري در »

 ۀدهرد و بره اليرجمعي بازتا  مي ةآنها را را بر فرهنگ و خاطر به رويدادهاي تاريمي، تأثير توجّهجاي 

 ج ،1911 عابرديني،مير) «.انگيزاندميگر را برجو و نويس جستيک داستان تميّتنردازد كه زيريني مي

جهراني، مراجراي  ۀهراي نويافتري در فرهنگ ايراني با شريوهسنّتروايت  ةو عالوه بر تلفيق شيوا( »313 :0

روايرت داسرتان در  ةا شگرد امرروزي شردتدهد قرار مي يو امروز يداستان را نيز تركيبي از وقايع قديم

باشرد. در ايرن هي براي مررح شدن يافته داستان، با ايجاد تشابه بين زندگي گذشته و امروز، محمت موجّ

شرود و اصلي، در هر فصت، يک ماجراي تازه به داستان افزوده مي شمصيّتداستان با محور قرار گرفتن 

 :1932 )شيري، «.شوندمي جانه نيوستگي با يكديگر سوق دادها به هاي به ظاهر مجزّاين رشته ،ناياندر 

191-191) 
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لي را برازگو مري ۀگذشرتهاي ذهرن راعري، از طريق تداعي رمان اين در گلشيري   .كنردتقريبراً مفصرّ

 نري در آنهرا برين در و گررددمري و مسرا ت جنسري او ها، بر محور غ  و تنهايي راعريتمامي اين تداعي

 ينبدرالردّ شريخ تاريمي تكايت ،رمان  دوّ فصت در گلشيري. است خود ةگمشد يافتن و خود شناخت

ردي زاهد كه عمري را به رياضت و عبادت گذرانده م .كندمي مررح براي شاگردانش راعي زبان از را

شيخ به سنگسار كردن زني زناكار فتوا داده و خود  .داندنمي سنّتو راه و روش ديگري جز سياق است 

زن، گاه نور مرلق . كنداي تصوير زن، او را رها نمياز آن نس لحظه.   بوده استنيز در انجا  عمت مقدّ

شود و گاه همان زن زناكرار شيخ ظاهر مي ة، زن مردساگاه به هيأت خيرالنّاست و گاه موجودي زميني، 

 .است

 اوخويش، فرمان به سنگسرار كرردن  ۀزن است و براي تفظ وجهآن توان گفت كه شيخ، عاشق مي 

 زند و اين مسهله باع،آميز، خلوت زاهد را به ه  ميز آن نس ياد زن همیون وهمي وسوسهدهد و امي

م ررر  و  ،به سست بودن زهد خويش ني ببرد و با آگاهي از وجود شک در ايمان خود اوشود تا مي

هايي است كه اميد به آن دنيرا اضررا  انسان»گيرد بر ميدر واقع اضررابي كه راعي را در. رددگآشفته 

 «.انرداي نبرردهرها از اين دنيرا نيرز بهراند، امّها به بيرون نرتا  شدهسنّت ۀاند و از مجموعرا از دست داده

  (230: 9 ، ج1911ميرعابديني، )

 سرنّتاي اسرت كره برا نرت زدن بره باخترهخرورده و خودكرده، شكستراعي نماد روشنفكر تحصيت 

واخرورده از محريج او . قررار دهرد سرنّتآمروزانش را تحرت ترأثير ايرن كنرد، دانرشفرهنگي تالش مي

 ه اسرتبراقي نمانرده و هرگرز نتوانسرت شي نناهي برايندر ةاست كه در خانواد ايخانوادگي و اجتماعي

ترا هماننرد  آوردين روي مياز اين رو، به سرگذشت شيخ بدرالدّ ؛آرامش را به كانون خانواده برگرداند

ممكرن ايرن امرر ولري  ؛ا  دوري گزينردرجتمرو از ا زلت بگيرردرع راعي ةگمشد ةبرّ ۀوشرگدر زاهدان، 

راعري » .كندمي آگاهي، نفس خود را سنگسار ۀخويش است كه با هم ين زماناو شيخ بدرالدّ. شودنمي

 ؛مگرنه اينكه شيخ از اولياء اهلل است و راعي بره معنراي گونران. ين استبدرالدّ تاريمي شيخ ۀهمان ادام

كره يكري راعري اسرت و    ه  هست؟ اين دومگرنه اينكه راعي معلّ و هايي گمشده داردبرّهگوناني كه 

و ايرن آيرا سرنوشرت . به جماعت، برا ریياهراي جنسري خرود درگيرنرد توجّهزرگ، بيديگري شيمي ب

هايي آونگران در بري زمراني، سرير گلشيري با آفريدن آد  ... گروهي كیير از نويسندگان معاصر نيست؟

ننردارد كره برراي شريخ فكر امروز را همان ميروشن ۀترين مسهلنهد و مه تكاملي تاريخ را به كناري مي
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زنرد، تسررتي برر گذشرته را نَر مي قصّهغ  غربتي كه در تما  ف اي . كندصد سال نيش فرض مي گند

تسرت بر زندگي انسان گند صد سال نيش كه فراغت داشت و بره خرود و خرداي خرود . كندنشانه مي

ثابرت و يكدسرتي كره در آن  ۀاين تسرت و دلتنگي براي براي جامع (23: 1913 آذربد،) «.نزديک بود

سان به خود و خداي خود نزديک بود، نوعي دلتنگي عارفانه است كه بر اثر از ه  گسريمتن نيونرد برا ان

نرس . كندل امروزي ايجاد ميمتحوّ ۀشود و در فرد گرايشي را براي گريز از جامعكهن ايجاد مي ۀجامع

 ر بحران و تسرت برگذشته شده است.راعي كه ايمان گذشته را ندارد، دگا

 :گيرينتيجه
هرا در زمران ها در گذشته، مانع از ت رور فكرري آنشمصيّتهاي گلشيري، اغله استغراق در داستان -

آورد و اي براي تداعي گذشته نديرد مريآيد، زمينهشود و همواره شرايري كه در تال نيش ميميتال 

 شود. مي ميان خاطراتي دور و نزديک محاصرهداستان در  شمصيّتبدين ترتيه، 

آورد و مري اش باشد، بره مترون كهرن رويبينيجوي تكنيكي كه هماهنگ با جهان و ر ني جستد او -

، كليردي برراي درک معنراي روايرت سرنّتيكنرد. او گراه برا بيران تكرايتي مي توجّهبه اسروره و تاريخ 

ن ردر ضمر در نشرت آن ننهران شرده اسرت، دريابرد؛ي را كه واقعيّتدهد تا امروزين به دست خواننده مي

 كوشرد ترا از كرتّنوشته است، بره خواننرده نشران دهرد. او در واقرع مري آنیهكوشد، گيزي فراتر از مي

آميزي خود را براساس دره  تميّتگذشته به عنوان كليدي براي فه  ماجراي امروز بهره بگيرد و جهان 

 از امروز دست يابد. تاريخ به شناختي  ۀدر آيين خواهدهاي بازمانده از گذشته بسازد. او ميروايت

هاي متعارف و مرسو  بود و در ني آن برآمد كره هايي فراتر از قالهگلشيري در ني دستيابي به روش -

 ةتروزهراي قردي  در اتياي بع ي از قاله ۀ. در زمينايفا كندگري روايت ةخود نيز نقشي در ابدا  شيو

رين ترالش را انجرا  داده اسرت. رري بيشترره گلشيرروان گفرت كررترران مريراي اترادبيّشناسي در روايت

و جديرد، از  نوينايران با عناصر  ادبيّاتهاي روايت قدي  در هاي قدي  و تلفيق شيوهقصّهمندي به عالقه

 هاي اوست.تاليّترين فعّمحوري

موضرو  و ف راي متناسره برا  سرنّتينوعي از نیر كه در آثار گلشيري به كار برده شده، نیر قرديمي و  -

اط گهرار نسرت از خانردان قاجرار كه سرگذشت انحر شازده اتتجا مانند رمان  ؛تاك  بر داستان است

نويسنده از نیر كهن بهره برده است و نیر خود را مرابق با آثار بازمانده از دوران قاجار شركت داده  .است
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ج  و ششر  هجرري و تفسيرنويسان قرن نرن خاننگارش مورّ ةگلشيري از شيو نيز معصو  ننج  در است.

 .خواني دارداين كتا  كه يک موضو  تاريمي است، ه  ۀمايكه با دروناست؛ اين امر استفاده كرده 

از آن در روزگرار و  آنیرههاي استبداد و اختناق و در جست و جوي ريشه معصو  ننج ،گلشيري در  -

 ي تراريمي و اسراطيري را تجربرهزنرد و ف راران ميرت ما تداو  يافته است، نقبي به دل فرهنگ ايذهنيّ

 جويد.كند و از امكانات نیر كهن نيز براي باورنذير كردن اين ف ا بهره ميمي

كند. نیر و زبان كهن ايرن داسرتان و نيرز تروادث آن تاريمي روايت ميداستاني شبه معصو  ننج ،در  -

مي را برراي روايرت آن انتمرا  دارد تا سبک و زباني تاريميدهد، او را واكه در زمان گذشته روي مي

توانسرتند الگروي وي در ايرن كرار كره مري ندي وجود داشرتمتعدّدها و منابع تاريمي كند. اگرگه كتا 

يرک از مي در هريچتراري -داسرتاني  ۀجنبگزيند؛ زيرا مياز ميان آنها، بررا  تاريخ بيهقيباشند، گلشيري 

بره  معصرو  نرنج ها و ف راي داسرتان شمصيّتيگر، نيست. از سوي د تاريخ بيهقيآن آثار به استواري 

توانسرت برا مهرارت، ف راي از ايرن رو گلشريري مري و دربار محمود غزنوي شباهت دارد؛ عصر غزنوي

هاي ايرن دو كترا  از جهرات ممتلرف را بار ديگر در داستان خود بازآفريني كند. شباهت تاريخ بيهقي

اي را نیرر، روايرت و... تحسرين و اعجرا  هرر خواننردههرا، شمصريّتف اي زماني، تاريمي، اجتماعي، 

 .انگيزدميبر

اي كلمه اسرت و هر  در برخي از آثار خود، ه  راوي به معناي اسرورهاو  ديگر اين است كه واقعيّت -

خيرالي نديرد آورد و كوشد، مناسرباتي متافيزيكي اسروره مي ۀگر تاريمي است و با تأكيد بر جنبتحليت

 ه، نوعي ناشناختگي و تازگي به اثر خود ببمشد.هاي روزمرّواقعيّتگذاري با از طريق فاصله

ي و مرذهبي اسرتفاده كررده از اسرروره و نمادهراي ملّر راعي، ةگمشد ةبرّو  معصو  ننج گلشيري در  -

ه جرا بره ، خيال، اسروره و عمرت روزمررّواقعيّتبيني  كه در آن است. در هر دو اثر نوعي كيمياگري مي

شناسي . بايد گفت كه ايرن با نگاهي دقيق به هر يک، آن ديگري را بهتر مياي كه ؛ به گونهشونديجا م

تررين شرگردهاي است. نس يكي از بارزترين و بديعنوين ترين دستاوردهاي هنر گري از مه نو  كيميا

 واقعيّرتيان خيرال و و همینين، تلفيق م واقعيّتتوان ايجاد توازي و تلفيق ميان اسروره و گلشيري را مي

 واقعيّت ةخيالي است و خيال، نقا  از گهر واقعيّتسان گلشيري جهاني آفريد كه در آن، دانست. بدين

 دارد. ميبر
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روايرت  ةاجتما  و جامعه، تلفيق شيو واقعيّتاي براي انعكاس به تاريخ و اسروره به عنوان وسيله توجّه -

را كراري نرو و متفراوت  راعي ةگمشد ةبرّ جهاني و... همگي ۀويافتهاي نيوهي در فرهنگ ايراني با شسنّت

 ي معاصر تبديت كرده است. نويسرمانهاي متداول در شيوه

هراي تراريمي در آثرار هراي گذشرتگان و همینرين اسررورهگيرري از تكايرتبهرره انوشتن داسرتان بر 

ت روشرنفكران بحرران هويّر ةنرددهو هر  نشران نويسريگري در داسرتاناز تجربه ينويسندگان، ه  نشان

اند و اين سبه نديد آمردن اي متالط  از دست دادهم رربي است كه آرامش خاطر خويش را در زمانه

 .  شودن ميوراآن د ةهاي هنري بازماندي نسبت به فر ستدلتنگي رمانتي
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