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 :چكيده
گمرايش بمه  سموّم ةنويسی خود گرايش به رمانتیسم  و در دوراز داستان دوّم ةدر دور آباديدولتكه محمود با آن

ادبمی او، منببم   ةكارنامم ةهاي داستانی در همواقعیّت، در مجموع، عنصر غالب هنري در گزينش دارد سمبولیس 

هماي مسمتند واقعیّتگیري از ، همواره با الهمامآباديدولتهاي داستانی در سبك یّتواقعبر مكتب رئالیس  است. 

اصملی مماجرا، بمر  ةی روايمت نیمز همیشمه زمینمشود و در طرح كلّزيستی و فردي آغاز می تجربیّاتاجتماعی و يا 

ا، اسما  ماجراهما در هداسمتان ةدر همم امّما ؛شموداجتمماعی قمرار داده میسیاسمی و هماي تماري ی و واقعیّتبنیاد 

مسمتل  و بسمیار  یواقعیّتمو خمود بمه  شمود ، در ذهم  و خیمان نويسمنده بازآفريمده میپیچیده و پمر تعمّم يفرايند

در ايم   گمردد.تبمدي  می ،نويسمنده ةهاي شنیده شده يا ديده شده و يا تجربمه شمده بمه وسمیلواقعیّتتر از متفاوت

 همماي مسممتند اجتممماعی در رمان تجربیّمماتهمما و واقعیّت ذاريگممملالممه تممر  بممر آن اسممت كممه يگممونگی ت  یر

 به بررسی گذاشته شود. آباديدولت
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 مهمقدّ
از ؛ دانمدمربمو  ممی 1940-1947هماي را به سمان كلیدرهاي خود براي نوشت  آبادي آغاز تمري دولت

سماله بمی   15تما  18اي اسمت، فاصمله 1911-1915هماي رممان نیمز سمان« تة تاري ی مماوق هس»آنجا كه 

آبمادي بمراي بمه سازي آن به صورت رمان وجود دارد كه به اعتلاد دولمتهاي تاري ی و مكتوبواقعیّت

كردن آن در ذه  نويسنده و نیمز « نشست»و كام  شدن و  دست آوردن پ تگی و درک الزم از واقعیّت

ي پرداخت وسی  و دربر گیرنده و ترسی  سیماي درست از حوادث تاري ی، اي  ملمدار از زممان الزم برا

كنمد و زممان الزم بمراي آشمكار كش میها نیز فروبوده است. در اي  مدّت، برخورد احساسی با واقعیّت

ي م تلم  آيمد و فرصمت الزم بمراي تحلیم  كامم  اجمزاشدن بسیاري از وقاي  مكتوم مانده فمراه  ممی

خلم  صممیمانه و حلیلمی »گويمد: گیرد. بر اي  اسا  است كمه ممیها در اختیار نويسنده قرار میواقعیّت

تم  و فريماد، )يهم « نشمی  شمده باشمد.ا  در جان هنرمند تمهيك ا ر منو  است به اينكه جوهر دورانی

1979 :99) 

 :پيشينة پژوهش

هما و سیاسی و اجتماعی به طور پراكنده مبالبی در كتماب هايواقعیّتآبادي از دربارة ت  یرپذيري دولت

هايی كه به تحلی  آ مار او اختصماص يافتمه اسمت و يما بمه در نوشته خصوصبهملاالت نوشته شده است، 

آبمادي از طور ويژه جايگاه رئالیس  را در اي  آ ار به بررسی گذاشته است. امّا دربارة ت  یرپمذيري دولمت

همايی از وقمايعی كمه ش صی و افراد پیرامون خود يعنی دوستان و آشنايان و يا پمارههاي زندگی واقعیّت

هماي داسمتانی اسمتفاده واقعیّتها و ش صیّتها براي آفرينش ها بوده است، و از آندر زندگی شاهد آن

هماي تههما و نوشمكرده است، ملاله يا مبلب مستللّی تا به حان به نگار  درنیامده است. تنها در مصماحبه

همايی شمده اسمت. آبادي است كه گاه به طور گذرا اشاراتی به ينمی  ت  یرپمذيريپراكنده از خود دولت

هماي او از آبمادي، میمزان ت  یرپمذيريهماي دولمتتر  ما در اي  نوشته بر آن است كمه از خمرن گفتمه

، كلیمدرستانی در سه رمان هايی از وقاي  داها و ب شش صیّتهاي عینی براي آفرينش بعضی از واقعیّت

 به بررسی گذاشته شود. روزگار سپري شدهو  جاي خالی سلوچ

 :كليدر

گمردد كمه او كمر  يهمارم و میها به هممان سمالی بمازمحمّدگ با ماجراي  آباديدولتآشنايی  ةيشین

يمك روز بعمد از رهمر كمه بنمد كیم   خوانمد.يك سمان ممیبه صورت جهشی در طون پنج  ابتدايی را 
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كمه ممردي پلنگمی  يافته بودهاي مردم در، از صحبتدوز روستا بردها  را براي تعمیر به پیش پینهدرسهم

ها را كمه زممانی نمه ينمدان محمّمدگ اي  حاد ه روايت »آن به شهر است.  ةرا كشته و در حان بردن الش

« هما تمداعی كمرده بمود.ذهم در  ،ها را بگردانندبردند به شهر تا نعششان را آورده بودند و میدور كشته

یت اسمها و انجام تكمالی  مدرسمه حسّاو كه در آن روز به خواندن در  (117 :1979، ت  و فرياديه )

ذهنیمت  حتّمیو  از حموادث خشم گريمزان و  بمودعماطفی به شمدت و در همان حان آدمی  بسیار داشت

سمربازگیري، او كمه كمودكی  هما بمرايآمدن ژاندارمكه در هنگام  بودنیرومند تا به آن حد او آلود تر 

، در ايم  حاد مه نیمز از رفمت  بمه تماشماي ممرد و پلنم  ه بموددكرها خود را پنهان از تر  آن بیش نبود،

يعنمی در  ؛به پايان رسیده است 1919تر و دقیلاً در ها پیشسان البتّهها محمّدگ  ةكند. واقعخودداري می

 همماي خبممر گردانیممدن نعممش» اي بممیش نبمموده اسممت.هكممودک يهممار سممال آبمماديدولممتزمممانی كممه 

 ت یّم و پیداست كمه فلمب بمه آن  امها را بايد شنیده باش  و باز ه  البد از ترس  به تماشا نرفتهمحمّدگ 

شمود عمد دو سه سمالی بمه جلمو كشمیده ممیماجرا به البتّه، ( در هنگام نگار 110 :همان« )ام.كرده بوده

 .(همان)

كه از زير بیست سمالگی تاماتر  -آبادي در ذه  دولت به عنوان يك قهرمان محمّدگ يك بار ديگر  

او  امّما ؛كنمدشروع به جنبیدن و اعرم حضور میكار،  اوّن ةازهمان ده -كند نويسی را آغاز میو داستان

نی سماخته ز او در جواو ااست دشوار  ،داند اي  كاركند. يون میخود نمی  يندانی به اي  احسا توجّه

هايی براي خود داشمته باشمد تما و فراگیري هاهايی بیندوزد و آموز تجربه ؛كارهايی بكند نیست و بايد

تما  مسم لهاي   ع برود و شروع به نوشت  آن بكند؛برسد كه بتواند به طرف موضو حدّين آپ ته شود و به 

شممماري از  آبمماديدولممت ( تمما ايمم  سممان،113: 1979، تمم  و فريمماديهمم كشممد. )طممون مممی 1945سممان 

در او  . سمبحان بابما ةآوسنتا  هاي بیابانیاليهداستان از  ؛خود را پديد آورده است ةیاوّلهاي كوتاه داستان

بماز جمر ت و  ،پديمد آممده اسمت كلیدركند زمان مناسب براي نگار  با آن كه احسا  می 1945سان 

ممر  جموان ة، حاد 41-45اي  دوران، يعنی سان  در ؛بیندي انجام اي  كار در خود نمیاتوان الزم را بر

در  آبماديدولمتو  ندسمتعمزادار دا  او هافتماده اسمت و خمانواده هنموز  اتّفما نوراهلل تازه برادر  شدن 

برد و می  غريبی بمه رهمايی حالت نابسامانی و برتكلیفی و بیگانگی وحشتناک نسبت به محیب به سر می

آبمادي دولمتو دشت و صحرا دارد. بر اسا  نیاز عمی  بمه رهمايی اسمت كمه  از شهر و پناه بردن به كوه

 هماي قلعمه يمم شمبيا  خون و خنجر و شیداداستانی با نام  ؛زنددست به نوشت  يك داستان عاشلانه می
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در »هايش نمايی از شیدا و پدر شیدا و يك دختر قرشمان است و مماجرا بمافتی عاشملانه دارد. كه قهرمان

وقتی به بابللی بنمدار رسمیدم،  -هايش هنوز هست و دست نوشته -كردم ص و بیص كه كار میهمی  حی

 ةيوپمانی آممد تموي كمار و گوسمفند آممد و مناسمبات جامعم كند؛ناگهان ديدم داستان دارد پهلو باز می

ر در كما آنچمهزد كمه كمه ناگهمان ايم  جما در ذهم  جرقمه  اي آمدنمد و...هاي تمازهروستايی آمد و آدم

بمه كماري كمه  توجّمهباشمد. بما  محمّدگ حواشی موضوع اصلی است كه قهرمانش بايد  ،نوشتنش هست 

  را ه  در خمودم حم  اشود و توانايیفكر كردم حاال كه اي  كار دارد پر دامنه می ،شروع كرده بودم

تم  يه .« )شروع كن  ،كن ، بهتر است موضوع اصلی را كه حدود بیست و يند سان در ذهن  داشت می

يعنی شیدا و پمدر   ،با حفظ قهرمانان آن خون و خنجرترتیب داستان ( به اي  178-113: 1979و فرياد، 

 آبماديدولمتشود و اي  بار   میمتوقّ ،آمده است كلیدرو دختر قرشمان كه ماجراي آن در جلد هفت  

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

يی كمه آنجمااز »كنمد. را آغماز ممی كلیمدر، به صورت جمدي نگمار  است و توانايی الزم نیز برخوردار

به نظرم رسید كه مناسب است شمروع كمن  بمه  ،لیريك داشت -هاي داستان در ذهن  حالت حماسی مايه

عممر اسمت بمراي نوشمت  داسمتانی و فكر كردم قب  از سی سالگی تا يه  سالگی فص  خوبی از  نوشت 

خواهمد وارد میمدانی بشمود كمه حريم  و درست مثم  پهلموانی كمه ممی سرشار از عش  و حماسه و نیرو

و  شروع كمردم -هر يه باداباد  -و  و ارزيابی خودم سازيكشد، بنا كردم به آمادهري انتظار  را میغَيَ

هما نشمان نوي وع كردم و باز... حاال شايد دسترگذاشت  كنار و از نو ش كردم و باز هاي م تلفیشروع

ايم   ؛ ودر يك لحظه ماران پیدا شد و بعمد از رهمور مماران شمروع داسمتان هم  پیمدا شمد اينكهبدهد؛ تا 

( سفرهاي تحلیلاتی بمراي 178: همان« )اندي طون كشید. و ، يعنی دو سان58ها تا حدود سان كشمكش

ا نیز كه بمه قمون خمود او حاصم  ينمدانی نداشمت و بما ناكمامی همحمّدگ ات الزم از اطّرعگردآوري 

 رسد.ها به انجام میدر همی  سان ،همراه بود

آغازهماي م تلم   ايشحضور ماران در ذه  نويسنده، به يهار پنج سمان درگیمري در ذهم  و آزمم 

پمنج سمان درگیمر يهار »دارد.  آباديدولتينان كه گويی او نلشی شبیه به منجی براي دهد. آنپايان می

بما روي نممودن  [= مماران]خواسمت . او ولی آنی نبمود كمه ممی ؛. كار كرده بودمهاي م تل  بودمشروع

خود، درست مانند يك ناجی به مدد م  آمد. از لحاظ تصويري، او بنیاد تمام رمان شد. از لحماظ زبمانی 
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« . بعمد ديگمر مم  آسموده شمدم.رابب بنیاد زبان رممان شمد و همر دو بما هم  ر  داد ي« را»ه  حذف آن 

 (19 :1910، آباديدولت)

ايم  هممان  ؛پمر  نويسمنده نبموده اسمت ة، يیمزي جمز ت تمواقعیّمت ،كلیدرگیري براي ، در شك بنا 

را  آنچمهبم  نیسمت كمه فلمب بمه مشماهده بپمردازي ؛ بايمد »كند: حلیلتی است كه فلوبر به آن اشاره می

و  شیرجه نبايمد باشمد ةتر از يك ت تبه نظر م  يیزي بیش واقعیّتنظ  بدهی  و شك  بب شی .  ،اي ديده

گري خون مادّياند كه ملك و ملكوت فلب بدان تعل  دارد؛ اي  حان آن كه دوستان ما واقعاً باور كرده

، بمه سمه نموي داسمتانكه بود ( ويلیام فاكنر نیز بر اي  اعتلاد 180: 1910)آلوت، « آورد.مرا به جو  می

گاهی يكی يما دو تما از  (11: 1917سلیمانی، نل  از )«.ت یّ و  تجربه، مشاهده»تر احتیاج ندارد: شيیز بی

نويس ، همیشه با يمك هايی كه م  میداستان»گويد: تواند كمبودهاي بلیه را جبران كند. او میها میاي 

جمز خموب پرورانمدن و نوشمت  هم  يیمزي  قصّمهشود. در واق  انديشه، خاطره يا تصوير ذهنی شروع می

 )همان(« ها نیست.درست استفاده كردن از همی 

هما غلمب ش صمیّتفمر  شمما در ممورد واقعمی بمودن »گويد: می يینیز در گفت و گو آباديدولت 

نه! ينی  يیزي نبوده. يك اس  بموده ؛ است كه م  با اش اصی زندگی كرده باش  و بعد نوشته باشمشان

رساند كمه مم  داسمتان اس  و يند نفر دور و بر . اي  نكته اي  معنی را نمی و روايت به قت  رسیدن اي 

 ادبیّماتی ديگمر. واقعیّتميعنمی  ،ادبیّماتبه طور اصولی به شما بگوي .  امّا ؛امرا بر اسا  افراد واقعی نوشته

را  واقعیّمتاز  ما يك مولكون اينكه االّ ؛شهري، روستايی، عینی و... ندارد خیابانی، واقعیّتهیچ رببی به 

شمود و ی ديگر كه در ذه  شما آفريده ممیواقعیّتيعنی  ،ادبیّاتگیري . می براي ساخت  ا ر، از زندگی بر

 . اصمرًبیشمترنمه  و شمودعینی رهنمون ممی واقعیّتآن قدر دلنشی  و عمی  است كه شما را به  واقعیّتآن 

هما را نوشمته اسمت. بلمه، سرگذشمت آن آبماديولمتدانمد و اي آدم بودهعدّهاي  مساله را باور نكنید كه 

يابمد و بمر اسما  آن شمنا  ممیه سفالی است كه يك باستانمث  تكّ واقعیّتام نشانی از تر ه  گفتهپیش

توانید امروز بعد از رهمر مم  را ... آيا شما میامّا ؛سازدسفان، حجمی از جن  و منب  همان سفان می ةپار

 (1: 1905، آباديدولت) «رمان نیست. ؛گزار  است ،خواهید نوشت آنچه امّا ؛بنويسید؟ شايد بتوانید

ه سماعت و وقفه و گاه شبی نُسه سان بی آباديدولتشود، ي آغاز میبه طور جدّ كلیدروقتی نوشت   

، يمون شمب  1959سان  ةآورد. در نیميك بند از داستان را به نگار  در می ،يه بسا در هر نشست شبانه

به هممراه  ،كه تمام كرده استرا  كلیدركند، يهار جلد از را در حون و حو  خود احسا  میساواک 
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ی اسمت ممدّتهما شود كه موضموع آنگذارد و مشغون نگار  سه داستانی میبه كناري می هاپايینیرمان 

ه روز اي  آخري را در طمون سم. »علی  علی و  روز و شب يوس ، خ  ينبر ازدهند: می رذه  او را آزا

و اصمرح  بازنويسمی و حمكّ تر از سه ماه تممام كمردم؛و نی  نوشت  و اي  سه داستان را مجموعاً طی ك 

 (910: 1979، ت  و فرياديه « )كردم و دادم براي ياپ و آماده ماندم تا حريفان برسند.

ی در ممدّت ،كنمدا  را در زندان سپري ممیو دو سان از زندگیشود میكه او دستگیر  1959در سان  

و  كلیمدراي از ذهم  او در زنمدان ماجراهماي ب مش عممده اگريه -آيد نگار  رمان وقفه به وجود می

ربو  بمه ايم  هاي همیشگی او نیز م يكی از ت سّ -كند را همواره مرور می سلوچب شی ديگر ماجراي 

نگه داشتند، شمايد  آنجارا دو سالی كه م مدّتدر  ،كردمبا آن شو  و نیرويی كه م  كار می»سان است: 

هما خمود را در ( او كه در اي  سان95: )همان« گرفت.پايان می كلیدرنوشت  و كار تمام جلدهايش را می

نويسمد و بعمدها در ان و روان و بما شمور و حمرارت ممیكند، بسیار سیّشو  و شكوفايی بلو  احسا  می

زنمدان كنمده  ةرفت  و يالمهمان ترتیب اگر پیش می به»گويد: هاي خود بارها با دريغ فراوان میمصاحبه

قمه و عواطم  او را كمه در اوج زنمدان نیمروي خرّ امّما ؛«تمامش كمرده بمودم 57بسا تا سان  شد، يهنمی

 (111: همانكند. )اع میبديار انل ،شكوفايی خود است

مسممتلی  غیممر كماوي مسممتلی  و شمم ص از نمموع دانماي كمم  اسممت. درون سموّم، كلیممدرروايممت در  ةشمیو

تمري  صمورت ممكم  انجمام به گسترده كلیدرروايت داناي ك  است كه در  خصوصیّاتها از ش صیّت

كمامرً  حتّمیمتفماوت و  یش صمیّتهماي ويژگمیهمايی بما تا به اي  حد آدم گرفته است. در هیچ داستانی

نممايی، ع و واقم . از منظمر امكمان وقمواسمت دهكماوي نكمردرون نوي داستانيك متضاد و متعار  را 

دهمد كمه اغلمب بازكماوي درون كاوي را به دست میدرون ةتري  شیوروايت داناي محدود غالباً منبلی

درونمی افمراد  سماز و كماركم  از ، هیچواقعیّتيون در عال   هاست؛ش صیّتتعداد بسیار محدودي از 

د نموعی فرافكنمی از درون خمواي ، ترسمی  درون ديگمران، در ذات خبر نمدارد؛ بنمابر -جز خود  -ديگر 

ود در هنگمام هماي داسمتانی خمش صمیّتبه دلی  حشر و نشمر گسمترده بما  آباديدولت امّا خويش است؛

هماي بسمیار، بما موقعیّمتهاي م تلم  ذهم  خمود در در تويه فراوانهاي انديشینگار  و به دلی  ژرف

كمه خمود  -هاي متفاوت وضعیّتدر  هاش صیّتتك پنداري خود با تكهمسان ةمهارت فراوان از عهد

 ة، هممبنمابراي آيمد. ممیبر -كنمد ( اطمر  ممی30: هممان) «هااحسا  يگانگی وجودي با قهرمان»به آن 

هماي ش صمیّتيمافتگی عینیّمت، در عمی  اسمتلرن وجمودي و مصمداقی از كلیمدر تنموّعهماي مش صیّت
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ات تصموّردر هنگام بازتماب  خصوصبهحان، نويسنده بودن، در همان  تجربیّات  م تل  اجتماع و تجسّ

هما و زوايماي درونمی و ذهنمی نويسمنده را بمه ها، ب شی از جلموهش صیّتهاي درونی خود اي  و انديشه

 گذارند.نمايش می

انمد كمه كمرده تموهّ هما خمود را بیهموده ديمار ايم  ، بعضمیكلیدر ةهاي عمددر مورد قهرمان حتّی» 

شمان كسمی تمري ت و خو  سلیلهنیّهاي داستانش باز شناسند و خو هرمانرا در يكی از ق آباديدولت

از  آبماديدولمتهماي خمود دريمغ تجلّمیآيما ممديار "اي گفته اسمت بود كه آمد و به م  گفت: خواننده

 كمه  ا  نكم بمه او سمرم برسمان و بگمو كمه در ممديار خرصمه"گفمت :  "مرگی بمرادر  نیسمت؟جوان

اي محتم  از وجمود مم  منسموب كنمی، جنبه تجلّیجان( اگر به عبّاسن را ه  )مثرً انگیزتري  قهرمانفرت

هما در درون مم  جماري ايم  آدم ةدست كم  همم ؛ها وجود م  هستنداي  ةيون هم اي؛راه دوري نرفته

دها، اسمتعدا -از جمله نويسمنده  -در هر فرد  :و گفت  "اند به اي  شك  نمود پیدا كننداند كه توانستهبوده

مناسمب آن قمرار  موقعیّته وجود دارند كه اگر فرد در هاي باللوّها، امكانات و توانايیررفیّتها، قدرت

تم  و يهم « )فمرد بدهنمد. ش صمیّتاي بمه ت ويمژهتوانند به فع  در بیايند و شاخصمیّبگیرد، هر آينه می

ه نیممز بمر ايمم  حلیلممت صممحّبمار ديگممر وي  ،ايمم  گفمت و گمموي بلنممد ةدر اداممم (188-33: 1979، فريماد

نفمرت  حتّمی« هما بازتماب وجمود مننمد. زشمت و زيبما و بمد و خوبشمان.تممام ايم  قهرممان»گذارد كه می

ه در ها كه مثرً مديار باشد، همه به صورت بماللوّتري  آنجان باشد يا زيباعبّاسانگیزتري  قهرمان كه مثرً 

وجمود آدممی،  پیچیده و متضمادِّ تنوّعاي  واحدِ م»ست. است و از وجود او برآمده انويسنده وجود داشته 

 (914: همان« )يابد.وجود خود... دراي  جاست كه بروز می

در نگار  داستان ايم  بموده اسمت كمه ابتمدا تممامی  آباديدولتيكی ديگر از شگردهاي همیشگی  

غماز و آه بما آگماهی از گماكند و آنهاي خود را در ذه  ترسی  میاصلی داستان ةجوانب و طرح و پیكر

كه در هنگمام  ستگیرد. پیداتمام در پیش می ةسازي آن را با حوصلمكتوب ةمیانه و پايان روايت، مرحل

كنمد. اصلی پیرن  يندان تغییري پیدا نمی ةپیكر امّا ،نگار ، شايد بسیاري از جزئیات ديار تغییر شوند

بیمن  و تما فرجمام ی و از جملمه پايمان آن را ممیكلّ ةم  پیش از نوشت  هر داستانی، مجموع»گويد: او می

 (38: همان« )توان  داستان را شروع كن .كار را در ذهن  نبین  و نپذيرم، نمی

ها دارد، در محمّمدگم ات اندكی كمه از مماجراي اطّرع، به دلی  آباديدولتبر اي  اسا  است كه  

بارهما بمه او آيمد. از جزئیمات وقماي  بمر ممیهاي نگار ، همواره در پمی پمر  و جمو طون ن ستی  سان
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هما واقعیّمتهماي خمود از جوانمب م تلم  مماجرا و كند تما بمر دانسمتهروستاهاي اطراف سبزوار سفر می

 بمموده اسممت «  ايمم  پممر  و جوهمما همیشممه نمماموفّ» :گويممدينممان كممه خممود او مممیآن اگريممه ؛بیفزايممد

هما و هما از طريم  شمنیدهواقعیّمتهمايی از كه ب مش حلیلت اي  است امّا ؛(41: 1979ت  و فرياد، يه )

ها نیز از طري  مشاهدات او از افراد مرتبب با مماجرا ش صیّتبعضی از ها و واقعیّتاز  يهاي ديگرب ش

 كنند.گیرند و به روايت راه پیدا میهاي ناشنا  منبله شك  میبعضی از رهگذران و آدم حتّیو 

پیرزنمی ممورد حمايمت در زممان قیمام، شمنود كمه تحلیلات خود، ممی در جريان يكی از آباديدولت 

عی نشسمته و ممدّها بر سر گور او میمدّت، محمّدگ بوده است. اي  پیرزن بعد از كشته شدن  محمّدگ 

( ايم  175: همماناسمت. ) «تُتُم  كشمیده بموده محمّدگ در سپیده دمی نور از خاک »شده بوده است كه 

شود كمه مردانمه از قیمام هاي مبرح داستان تبدي  میش صیّت، به يكی از آباديولتدپیرزن، در روايت 

رود، در بمراي تحلیم  بمه طمرف سموزن ده ممی آبماديدولتكند. بار ديگر، وقتی میحمايت  محمّدگ 

بیند كه بر كنار جوي باريك آب نشسمته اسمت بما يمك جفمت يشم  سمیاه و زنی را می «راه ةطرف قبل»

داشمت هممی  »آن گیمر داده اسمت.  ةوص كه بان يارقد را از زير بینی رد كرده و به كنارسربندي م ص
 زن ده. آمدم و رد شمدم از كنمار او؛برد به داخ  سوكرد و افكار مرا همی  جوري میجوري مرا نگاه می

اسمت  دمحمّمخمانبرادر زنِ  ةشد خاناي كه گفته میرفت  توي خانه ،سري تكان دادم و از جوي رد شدم

 (177-171: همان) «همان است. كه بعد ه  معلوم شد

هممی   امّما، بمه هممراه نمدارداي هماي شايسمتهپاسمخ ،از آن خمانواده آبماديدولتهاي يه پرسشاگر 

شمود. دلیم  پاسمخ ديمدار مماران و شمیرو منجمر ممیی  اوّل ةشیرو و صحن ش صیّتگیري صحنه، به شك 

اعتمماد  يكمديگرهما بمه دانمد كمه آدمايرانمی ممی ةزدفرهن  اسمتبداد در آباديدولتها را نیافت  پرسش

همايی رفمت  نشسمت  و سمتاالتی كمردم و جمواب» :گشمايی كننمدبراي ه  بمازرا كنند تا راز دن خود نمی
توانسمتند بمه مم  اعتمماد ت خیر دارم و نه میدانستند م  يلدر نیّها میآن زمان نه آن اينكهنشنفت . براي 

كمه  كردند يك قلندري به صرافت نوشت  داسمتانی افتماده باشمديون اصرً باور نمی ؛حرف بزنندكنند و 

 ،هماكه مردم ما در ا مر فشمار ديكتماتوري در تممام دوران خصوصبه ؛هايش مردمانی پاپتی هستندقهرمان
 (177: همان) «ند.شناسآورند و دير میاند و دوستان خودشان را ه  دير به جا میمردم ناباوري بار آمده

گیمرد و ماران نیز در يكی از همان سفرهاي تحلیلاتی بمه روسمتاي عبمداهلل گیمو شمك  ممی ش صیّت 

همی  كه به عبداهلل گیمو وارد شمدم و سمرازير »ندارد.  محمّدگ هاي قیام واقعیّتيندان ربب مستلیمی به 
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نشسمته و يماي و ناهمار   آنجاكُرد خانه نشست ، ديدم يك دختر و گشتی زدم و تو قهوه شدم از كويه
يمی پرسمیدم ايم  شموهر  كجما بمود؟ گفمت را كه خورد، پا شد سوار شد و رفت طرف كوه. از قهموه

آيد برايشمان خواسمتگاري، ها شوهر كه میشوهر ندارد. گفت  او در حدود يه  سالش است. گفت اي 
و  رونمد بمه شموهرممی ،ت می  كند -گويند میباشل   -هايشان را از لحاظ مان و داشته اگر بتواند خواسته
و همچنی  تنها به سموي كموه  كنند. شوهر در ش ن خودشان بايد باشد. خب اي  موضوعگر نه شوهر نمی

 (173: 1979، ت  و فرياديه )« رفت  آن دختر براي  دنیايی بود كه باز شد، همی .

ز طري  هممی  سمفرهاي تحلیلماتی اسمت ، امحمّدگ نج  سنگردي و ارتباطش را با قیام  ش صیّت 

هماي تحلیلمات خمود از سموزن ده، بما يكمی از همشماگردي ةكند. او در اداممكش  می آباديدولتكه 

 خواهمد از زنمدگی ن كمه ممیآ ةرود و بمه بهانماربماب آن ممی ةدوران قديمش به روستاي سمنگرد و خانم

یرد و حاجی نیز خیلی خرصمه و در نهايمت گها فیل  تهیه كند، حاجی خرسفی را به پرسش میمحمّدگ 

در هممان  و «ها كشمتند يك دزدي بود كه در اي  كوه محمّدگ »گويد: خیالی میاعتنايی و خو بی

در تحلیلمات بعمدي  آبماديدولمت كنمد.به طرف كوه سنگرد اشماره ممی «دست يا  و يغند »حان با 

( در همی  سمفر، در 177: همانبوده است. ) مّدمحگ هاي يابد كه خود آن جناب، يكی از حري میدر

شود كه قد بلندي شبیه به موال اممان داسمتان فرج آشنا می با مردي به نام مرّ آباديدولتروستاي نوبهار، 

دهد و ملداري از ابیماتی را كمه ممردم در ها به دست میمحمّدگ  ةات مفیدي در باراطّرعدارد و  سلوچ

نمواز و درويمش مسملك خواند. او كمه ممردي خمو  طبم  و مهممانودند نیز میسروده ب محمّدخان ةبار

 كلیمدرهماي مهم  در ش صیّتنلشی داشته باشد، به يكی از  محمّدگ است، بی آن كه خود در ماجراي 

 (177: همانيابد. )شود و نامش به مر معراج تغییر میتبدي  می

افتد و بما كدخمداي انی میربه روستاي ربا  زعف آباديدولتي  سفرهاي تحلیلی، گذر ادر يكی از  

كمرد ملمداري ساعتی كه گذشت، كدخدا شمروع »كند. ها باز میمحمّدگ  ةروستا سر صحبت را در بار
آممده و ی به خانه نممیمدّتخواسته او را بكشد و او می محمّدخانكه  كردناز مظلومیّت خود  صحبت

ا  جمر ت نداشمته اسمت و كدخدا در درون خانه« كرده  میآمده كمیا  تو دشت میهمه محمّدخان

و  جمانعبّما  ش صمیّت (108: هممانگرفته است. )كه از باال خانه پايی  بیايد؛ يون در تیر ر  قرار می

 اسممت: ي ممماجرا همماواقعیّتو نممامرتبب بما ی اتّفمماقمحصممون مشماهدات  آبمماديدولممت ةقمدير نیممز بممه گفتم

اي را روي دوشمش انداختمه و در تنمهممك  است آدمی را ديده باش  كه نی كن  می، فكر "جانعبّا "»
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 "قمدير"رود. ممك  اسمت او را ديمده باشم . يما ممثرً میپیچد و میتصويري كوتاه، از نبش يك كويه 
 (94: 1901، آباديدولت)« ي سفید يك آدم را ديدم در يك صورت تكیده.هاناگهان دندان

تمري  نیمز فلمب يمك نمام صمرف در درون مماجرا بودنمد و كويمك یمدركلهماي ش صیّتعضی از ب 

تمر از يیمزي بمیش محمّمدخمانو  محمّمدبیم از  آباديدولتها وجود نداشته است. آن ةاتی درباراطّرع

هما و نیمز اي  آدم ش صیّتدر بازآفرينی  .(101: 1979، ت  و فرياديه دانسته است )ها نمیهاي آناس 

 ةمثم  خمانواد -هما در داخم  مماجرا وجمود نداشمته اسمت نامی نیمز از آن حتّیري كه هاي بسیاش صیّت

نويسمنده بمه طمور  -نادعلی يهارگوشلی و بسیاري ديگر  ةبابللی بندار، خانواد ةكربريی خداداد، خانواد

سمی كه اصم  اسا ت یّ ، كلیدردر »گويد: خود می آباديدولتكا كرده است. خود اتّ ت یّ  ةكام  به قو

در دوران عصمیان خمود،  محمّمدگم بمراي مثمان،  ؛(174: هممان« )دارد مهمّمینلش بسمیار  ،در هنر است

ممادري  محمّمدگم ، بمراي اسمت كه از حلیلت موضوع خبر نداشته آباديدولت امّا ؛مادري نداشته است

از  مم  هم »گويمد: ممی آبماديدولمتشمود. ممی كلیمدرهاي معمروف ش صیّتكند كه يكی از خل  می

خواسمت  كمه ايم  توانست  و نمینمی ،دانست دانست  و اگر ه  میيیزي نمی محمّدگ مادر  نبودِ واقعیّت

يیمزي جمز نیمز بما آن كمه ( و از قربان بلموچ 171: همان« )مادر نوشته بشود.تراژدي، به ويژه در ايران، بی

گويد، در هنگام وقوع مماجراي می ديآبادولتكه آن ينان حتّیيك نام تنها در زبان مردم نبوده است و 

 ةنماينمد سمتّاريمون او نیمز مثم   امّما ،، در مهاجرت بوده و حضور عملی در حاد ه نداشته استمحمّدگ 

هماي كسمانی يمون رسمت  هاي جغرافیايی پر خیز  و جنبش بوده است كه مثرً سلحشورياقلی يكی از 

وجمود  بمراي تكمیم  دنیماي  بنمابراي  ،د داشته اسمتخو ةاران را در كارنامآذرک و عیّ ةدستان و حمز

، نلشمی كلیمدردر  آبماديدولمتاز ضرورت تام برخوردار بوده است. بمه هممی  خماطر اسمت كمه  كلیدر

 دهد.( به او اختصاص می101: همان) «محمّدگ تر از ويژه»جايگاهی  حتّیقدرتمند و معنادار و 

ی دو هزار و پانصد سماله دارد. اگمر سنّت ةلانی در ايران سابلهاي دهقیام ةمسال»گويد: می آباديدولت 

سمازي ی را در پمی خمود  دارد... ايم  بمازسمنّتكند، ينان و بروز پیدا می تجلّی كلیدردر  محمّدگ كه 

هاي دهلمانی در تماريخ معاصمر قیام ة( پیشین151: همان.« )ت استاجتماعی يك ملّ -فرهنگی  - ی يتار

بعمدها نیمز بودنمد  حتّیپیش از آن و  البتّهگردد. هاي جامعه در دوران مشروطه باز میيايران، به روشنگر

هما بمراي بسمیار سم تی را در كموه البتّمه امّما ،ها، زندگی آزادخان گرانی كه با سر پیچی از دستورشور 

و پمر تم  یر گسمترده  ةهما جنبمگمريگونه شمور آن امّاشدند. گزيدند و به اصبرح ياغی میخود بر می
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 - 1105مشمروطه، يعنمی زمسمتان و بهمار ي نزديك به امضماي فرممان هاناجتماعی نداشت. در همان سا

كننمد و داري میمالكانه خودو رودسر از پرداخت مالیات و سه   ، دهلانان رشت، تنكاب ، لنگرود1101

در اعتراضمی ديگمر، بمراي طمرح برند. دهلانمان روسمتاهاي رشمت و انزلمی ت مالكانه حمله میبه مستغرّ

شوند. دهلانان آذربايجان در امرک امیمر بهمادر جنم  بمه پما مبالبات خود، راهی شهرهاي ياد شده می

، 1101رسمانند. در پمائیز ايستند و مباشر او را نیز به قتم  ممیخیزند و از دادن محصون به ارباب باز میمی

 پیونمددو مشمابهی از دهلانمان بمه وقموع ممی متعمدّدهماي اصفهان و سیستان نیمز شمور  ب  و در قويان و

 .(110: 1953، )متمنی

اركان اجتمماعی بمه وجمود آورد  ةاي در همصرف نظر از دوران مشروطه كه جنب و جو  گسترده 

هماي و خیمز  آزادي كامم  در تممامی جوانمب آن پرداخمت ةايران براي ن ستی  بار بمه تجربم ةو جامع

هماي آغمازي  حكوممت رضما شماه نیمز بمه در سان ،را در تايخ خود به نظاره نشستی و قومی ملّ ةگسترد

هما و تمدوي  و تحمیم  بعضمی قموانی  و آزادي ةهاي قمومی و محدودسمازي هممدلی  سركوب اي  قیام

هاي حكومتی، همچون الزامی شدن پرداخمت مالیمات و خمدمت نظمام وریفمه، خلم  سمرح دستورالعم 

در میان اقوام و عشماير  يمتعدّدهاي عشاير، بار ديگر خش  و خرو  و خیز  كوچ ممنوعیّتاجباري و 

در »هما منبلمه را در نماآرامی فروبمرد. ها تا سانها مث  قیام قشلايیكه بعضی از آن دبه وجود آم م تل 

ها و كردها در نمواحی شمرقی سمواح  بحمر خمزر ، قیام تركم [1985-1989] 1311الی  1314 هايسان

ها در بلويستان ايران به طمور الينلبم  اداممه داشمت. ، قیام بلوچ1310الی  1315هاي د. در سانشروع ش

ها در خوزستان و لرها در لرستان دست به قیام زدنمد. در اواخمر سمان عرب 1310الی  1317ي هادر سان

 ،داشمتند عشاير جنوب ايران، يعنی عشاير دشتستان و تنگستان كه در سواح  خلیج فمار  مسمك  1317

سپ  عشاير ممسنی و بويراحمدي نیز علیه رضا شاه طغیمان كردنمد. از بهمار  ؛دست به قیام مسلحانه زدند

تري  عشاير جنوب ايمران، يعنمی ، سراسر جنوب ايران را فرا گرفت. بزر قیام عشاير جنوب 1313سان 

 (05-04: 1951)ايوان ، « كنندگان پیوستند.ها نیز به قیامقشلايی

هماي هما از خمانوادهتمر آندر شهر سلما ، حمدود هفتصمد نفمر از سمربازان كمه بمیش 1985سان در  

هما، سمر بمه معیشمتی خمانواده وضمعیّتبه دلی  دريافت نكردن حلو  يند ماهه و خرابمی  ،بودنددهلانان 

. دآورنمممیف خمود دررا بمه تصمرّ آنجاو  كنندمیو دسته جمعی به شهر خوي حمله  دارندمیاعترا  بر

وران و دهلانمان شمهر و روسمتاهاي و پیشمه نیز واحدهايی از پادگان منبله و شماري از كارگران آنجادر 
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واحمدهاي ارتمش  امّما ؛كننمدمیكنندگان به شهر ماكو حمله و پ  از آن، قیام پیوندندمیاطراف به آنان 

نگدارانشمان، قیمام را سمركوب هما و تفهممراه بما خمان ،دولتی كه از تبريز به منبلمه فرسمتاده شمده بودنمد

 .(01: 1951شوند )ايوان ، میتیر باران  افراد ت  از آن هاي نظامی دههاكنند و بعدها در دادگاهمی

هما پم  از د آنگیمري مجمدّرضما شماه، بمه شمك  ةدر دور خواهانمهعدالتي هاجنبش ةسركوب هم 

و  و ايم  جنمب شمودممیرضما شماه منجمر محمّدهاي حضور متفلی  و در دوران جوانی سلو  او در سان

. كنمدممیاداممه پیمدا  1915دمكرات آذربايجان و كردستان در سان  ةتا شكست فرق خصوصبهها جو 

كمه اسمتلرار نیروهماي  اسمت 1911هماي سممیرم در سمان هاي آن، شور  عشماير در كموهيكی از نمونه

از سمربازان و افسمران ارتمش بمه  یملسمتون كما ،د و در ايم  درگیمريوشممیها دولتی باعث تحريك آن

 .(137: 1957)جامی،  شوندمیها قت  عام آن ةوسیل

هاي دهلانی و عشايري است كه بعدها حكوممت پهلموي را بمه تمدريج مجبمور بمه الغماي نظمام همی  قیام

 -ن ستی  تغییرات جمدي در رفتمار حكوممت  ةكند. طلیعتی و اصرحات ارضی در ايران میارباب و رعیّ

 ةی را همزممان بما حكوممت فرقمرعیّتمدر ارتبما  بما نظمام اربماب و  - آنهاي در سیاستعملی نه تغییر  و

قموام در »تموان سمرا  گرفمت. دمكرات در آذربايجان در عملكرد احمد قموام، ن سمت وزيمر وقمت ممی

الكی  ها و ارهارات خود بارها اعرم نمود كه وض  زندگی دهلانان خراب است و از طرف ممرانیس  

بمه  «عادالنمه»داد كه بمی  ممالكی  و دهلانمان مناسمبات وعده می و شودي و تجاوز میها تعدّنسبت به آن

اي از طرف ن ست وزير به تممام اسمتانداران ابمر  گرديمد كمه ب شنامه 1341وجود آورد. در بهار سان 

لكی  و دهلانمان تشمكی  داده هايی با شركت نمايندگان دولت، ماكرد كمیسیون  میاستانداران را مورّ

دولمت در ممورد  ةسه  مالك را به نف  دهلانان مورد تجديد نظر قرار دهند. اعرمیّم هاو در اي  كمیسیون

سمپ   .مالكیمت خصوصمی بمر زممی  انتشمار يافمت محمدوديّتهاي دولتی در بی  دهلانان و تلسی  زمی 

: 1951)ايوانم ، « افمزايش يافمت. %15ون اي صادر شد كه بر طبم  آن سمه  دهلانمان از محصمب شنامه

يمون  - آيمداجمرا در نممی ةي در عمم  بمه مرحلمهما بمه طمور جمدّهكدام از ايم  وعمدهیچ اگريه( 110

هاي خود را به باد فراموشمی وعده ةها، همها سرمست از پیروزي در سركوب دمكراتمدّتحكومت تا 

در نهايت، حكومت در زممانی  امّا - كندا تجديد مینیز بار ديگر اي  فراموشی ر 91سپارد و كودتاي می

شمود كمه ديگمر ديمر شمده اسمت و ها و انجام عملی اصرحات میاي  خواسته واقعیّتمجبور به پذير  
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آورد و شمار  معكو  براي فروپاشی آغماز هاي سلو  خود را با اي  اجراي ديرهنگام فراه  میزمینه

 گردد.می

تماري ی در كشمور ماسمت كمه  واقعیّتبیان حماسی يك » كلیدراد است كه بر اي  اعتل آباديدولت 

ايم  و همچنمد آن داري داشتهنظام زمی هفده قرن  -شد. ما بیش از شانزده بايد بازگو و  بت تاري ی می

هماي فرهنگمی قرن اخیمر كمه شماخص 0يا  7خصوص در به مدّتما در طون اي   ةدر جامع و نظام شبانی

ت  بمت تماري ی در آرشمیو مما ملّم واقعیّمتها را به عنوان يك كه بتواند اي  اي، ا ر هنري بت شده دارد

كردم ممك  بود انجمام نگیمرد و يمك ب مش از تماريخ مما طبم  كند وجود نداشته... اگر اي  كار را نمی

 (15: 1910، آباديدولت« )شود.يون در كشور ما تاريخ بسیار مفلود می ؛معمون مفلود شود

واريخ و التّم مجمم داران خراسمان دارد. در بمه قیمام سمر بمه يشباهت بسمیار محمّدگ آغاز قیام  ةبنل 

سمر قیمام  ةآغازگاه و انگیمز ةدر بارخواندمیر،  یرحبیب السّمیرخواند و  یفاالصّ ۀروضفصیحی و  اللصص

باشمتی   ةردم قريماز مم -حسی  حمزه و حس  حمزه  ةپنج ايلچی مغون در خان»است:  آمدهينی   دارانبه

حرمتی نمودنمد. يكمی از دو بمرادر منزن كردند و از ايشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج كردند و بی -

شاهد طلبیدند و كمار فضمیحت را بمه جمايی رسماندند  ،قدري شراب آورد. وقتی كه ايلچیان مست شدند

ا ن واهی  كمرد. بگمذار سمر مما بمه اي  نن  ر تحمّ كه عورات ايشان را خواستند. دو برادر گفتند ديگر 

سمر بمه »دار برود. شمشیر از نیام بركشیدند، هر پنج ت  مغون را كشتند و از خانه بیرون رفتند و گفتنمد مما 

 (44: 1951)پبروشفسكی، « دهی . قیام بدي  طري  آغاز گشت.می «دار

ري ی برخموردار اسمت. ، از يمك منبم  تمامحمّمدگم در كنمار  ستّاربه اعتلاد نسی  خاكسار، حضور  

است در نظمر  1947اگر ن واهی  يندان دور بروي  و همان تاريخ شروع نگار  رمان را كه سان  يراكه

پیونمدد و در آن هنگمام، بگیري ، يند سان پیش از آن، شور  عبداهلل خان ضرغام در فار  به وقوع می

گمردد و بما میاصله بمه بمازست، برفبهم  قشلايی كه عضو سازمان انلربی حزب توده در خارج كشور ا

يمه  آبماديدولمت، بنمابراي »انلربی بدهمد.  ةكوشد به حركت او يهرپیوست  به شور  عبداهلل خان می

را  سمتّار، محمّمدگم ار ، نار عیّكديگري باشد، ح  دارد كه به هر حان در  ةر از اي  واقعه و يا واقعمت  ّ

 (77: 1908)خاكسار، « ه  بگذارد.

سیاسمی، اجتمماعی، فرهنگمی ، عروه بر داللت بر ارتبا  كلیدراز قیام آذربايجان به قیام  ستّارست  پیو 

هاي قیام پسمی  از خاكسمتر و بیرون آمدن شعله هاي ايرانی در سیر تاري ی خودو تاري ی بسیاري از قیام
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ن پم  از شكسمت و اعضماي آقیام افسران خراسمان نیمز هسمت كمه شمماري از  ةكنندقیام پیشی ، تداعی

گیري قیام آذربايجان، از طريم  شموروي بمه آن ناگزيري در خارج شدن از ايران، برفاصله پ  از شك 

 .(147: 1957)جامی، پیوستند 

 :روزگار سپري شدة مردم سالخورده

آفما   و هما و زوايماتمام عیاري كه صمرف آفمرينش گوشمه و توانِ كلیدر ةساخت و پرداخت كمان يافت

ن حمد كمه آبمرد تما بمه ممیو تحیّر فرو تعجّبدر پايان كار در را نیز  آباديدولت ،شده استآن وجودي 

به وجود بیماورد. اسمتنباطی كمه او از  كلیدرتواند ا ري بهتر و فراتر از كند پ  از آن ديگر نمیمی تصوّر

لمت محمن نیسمت. واقعماً يیزي جز حلی البتّه ،كار خود در آن برهه از زندگی دارد ماهیّتژرفا و پهنا و 

توانمد ا مري اي نممین نوع نگر  هنري و صناعت داستانی و سبك زبمانی، همیچ نويسمندهفاده از آبا است

بما تغییمر در سمبك و  امّا ؛دانی و زيبايی راهمی  است س   حد –پديد آورد  آباديدولت كلیدربرتر از 

هاي ناگزير رهايی يافت؛ دقیلماً هممان كماري بستب گونه توان از گرفتار شدن در اي سلوک هنري، می

حمروت آن و  نشماندبه بار ممیمحصون پر  مر آن را  ،پنج ساله - پ  از كوششی يهار آباديدولتكه 

يما  كلیمدريشاند. حاال ديگمر صمحبت از برتمري میفرهن  ايرانی نیز گان و آيند را به م اطبان آن روز

نظیمر در باغسمتان هنمر ايرانمی و محصمون بمارآور و بمیاز د؛ س   نیست يكديگربر  روزگار سپري شده

 پديد آورده است. آباديدولتاست كه محمود 

كمن  كمه نیمرو و قمدرت و دن و شود، بايد بگوي  ديگمر گممان نممیيی كه به م  مربو  میآنجاتا » 

ام؛ وشم  كمردهن م  تكلی  خمودم را ريعنی از اآل؛ بكن  كلیدرتر از دماغ  اجازه بدهد كه كاري كام 

از  كلیمدرا  بمر خمواه  گذشمت. كمه بگموي  از ايم  جنبمه فلب منحصر به يك جنبه نیست كلیدريون 

ی و كیفی، از جهمت سماختمان رممان و پرداخمت پرسمناژها، بافمت داسمتان و زبمان و از لحماظ جهت كمّ

تلم  و روايمت هماي م ش صمیّتو ه  از لحاظ عواطم  انسمانی در  ديگر ةهاي تازها و زمینهديالو 

ام كمه بتموان  انجمام بمده ؛ و شمايد بشمود كمردهمی تصوّرتري  كاري است كه م  احوان و رفتار، كام 

هما را كمه هنموز بعضمی از قسممت اينكمهخودم هم  زيمادتر اسمت، كمما  تصوّرگفت در برخی جهات از 

 (181: 1979، ت  و فرياديه ) «كن .می تعجّبخوان  اندكی می

 كلیمدردار بنايی كه به نام خواهد در میان دهلیزهاي قلعه و باروهاي پیچ و خ نمیيون  آباديدولت 

سمار آن بمه خوشی نلش و نگاري كه در آن پرداختمه اسمت در سمايهمحبو  بماند و به دن ،ساخته است
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را پیشماپیش پايمان آن، خمود  حتّمیو  كلیمدرنشینی عادت كند و ت  به تنبلی بسپارد، پ  از پايمان خو 

و گسست  از محیب و مردممان زيبمايی  كلیدردشواري دور شدن از  اوّن ؛بیندگرفتار دو مشك  روحی می

مبمادا در  اينكمهاز وحشمت  دوّم ؛اسمت هما گذرانیمدهرا با آن  بارتري  لحظات عمركه زيباتري  و رنج

اي ا ب ورنمد؛ فاجعمهر شو آن محیب و مردمان زيبا روح دشوزندانی  ،است میان بارويی كه خود ساخته

تم  و يهم ) بلند باشد و الجمرم همزار تكّمه شمدن از فراز باروي پرتاب شدنتواند جز كه فرجام آن نمی

 .(489: 1979، فرياد

اي را گزيمري از آن نیسمت، يمون بمه تعبیمر خمود در استمرارب شی به نوشت  كمه نويسمندگان حرفمه 

كمه  شمودممیبلنمدي ر عمم  گرفتمار هممان بماروي او د .هما نوشمت  اسمتنوشت بعضی، سرآباديدولت

و جمان  براي دست يازيدن به كاري ديگمر كلیدر؛ دشواري گذر از استآن را احسا  كرده  ،پیشاپیش

جمان  روزگار سمپري شمدة ممردم سمال وردهو رسیدن به  كلیدرجدا شدن از »فرساينده بودن اي  مرحله. 

ن آسان اسمت و نمه رسمیدن بمه ايم . آنه جدا شدن از  كهيرا( 73: 1913آبادي، دولت« )مرا گرفته است.

، هر وقمت كلیدربعد از ، گويدآن ينان نیرومند است كه میها مدّتتا  بر نويسنده كلیدرت  یرات سبك 

موضموع و اي   كندمی داريبرگرته  از روي دست خود دداركند كه میاحسا   ،بردمیدست به قل  

را تكمرار   خمود دخمو  نمداربه هیچ وجه نیز و  است نداشتهخو   هگاهیچ. يون كندمی ا عصبانی

 كلیمدرزيمر تم  یر كامرً ها ، بعضی از آنرداز اي  رمان دااو ي م تلفی كه ها( در میان شروع)همان. دكن

هاي جمدايی در گفت و گوي ديگري كه در همی  سان ()همان .«و يلدر نافراخورد و نامناسب»هستند؛ 

 آبماديدولمتبما  ،كلیمدرتر يهار سان پ  از اتممام يا به تعبیر دقی  روزگار سپري شدهاز و آغ كلیدراز 

خوري تمام همچنان از جمان كنمدن خمود در جريمان جمدان بمراي او با دردمندي و دن ،ده استانجام ش

كمن ؛ جمان در حلیلمت كمار نممی»گويمد: سم   ممی روزگار سمپري شمدهو رسیدن به  كلیدرجدايی از 

 امّما ؛گذرد، فلب دو داستان تمام شده و نسبتاً آمماده دارممی كلیدريهار سالی كه از پايان يافت   كن .می

روزگمار سمپري شمدة ممردم بايمد خشمت آخمر در كمار مم  باشمد، يعنمی نوشمت  آن كاري كه منبلاً می
را سمیاه ، صمفحات فراوانمی امشروع داشته 11در حدود  .دهدركاب نمی ،هنوز است ههنوز ك سال ورده

اي  اسمت كمه موضموعات  بجال ةاي بروم سراغش. نكتام و در فكر آن  كه بار ديگر با شروع تازهكرده

زنمدگی مم  آمی تمه  تجربیّماتتمري  با خمودي ،روزگار سپري شدة مردم سال وردهو روابب و مضامی  

و كار. حاال ببیمن  تما  گیرد. در هر حان جدالی هست بی  م ينی  ديرياب شده كه جان  را می امّا ؛است
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« خداونمد روي؟جوي، به ايوان نهد بمیرست  جن  ةو يا بار اسب اسفنديار، سوي آخور آيد بدون سوار

 (111-111: 1971علی، محمّد)

كه سرس تی و سماجت در كار را از دوران كودكی آموخته است، در اي  جما نیمز كمه  آباديدولت 

ي طموالنی از تممري  و ممارسمت در كمار خلم  او تجربمه - ردازدپمیتري  كار خود به آخري  و حیاتی

روي ت از آن بمه واپم تواند به سادگی به تكرار و بمه تبعیّمنمی - آ ار شاخص را در پشت سر خود دارد

ت  بسپارد و خود با دست خود پايان خود را اعرم كند. او هنوز آن شمور و شمیدايی و شمكوفايی پیشمی  

  افمزوده شمده اهماي ذهنمی و زنمدگیو مشغله هادغدغهاندكی بر  اگريه ؛ته داردرا در وجود خود نهف

فرسا و با صبوري و سماجت در كمار، دقیلماً در پنجماه هاي طاقتباشد. در نهايت، او با ت  دادن به تمري 

 رسماند و در دورانمیخود را به ياپ می ةد از رمان روزگار سپري شد( ن ستی  مجل1913ّسالگی خود )

پمردازد و يما تمداوم و تكمیم  هماي خمود ممیتقیّاي همچنان يا به تكرار خرّكه غالباً هر نويسندهاز عمر 

ن ی خمود را از اسما  متحموّنويسمداسمتانبماره، سمبك بمه يمك آبماديدولتپروراند، ها را در سر میآن

تمر از گذشمته تفماوتشوند و سبكی مدرن و مماجراهاي داستانی دگرگون می ماهیّتكند. موضوع و می

دارد  آبماديدولمتهاي پیشمی  شود كه نه شباهتی به داستاندر زبان و صناعت داستانی به عرصه وارد می

اي روايمت بمه ملتضماي سماخت خماطره ةشمیو اگريمهان ديگمر اسمت. نويسداستانو نه برگرفته از سبك 

او در اي  جا نیمز مثم  همیشمه رو   امّا، شناختی پیدا كرده استروان ةداشت  داستان به ملدار زيادي جنب

و رغبتمی بمه  گمذاردممیبمه تجربمه  ،اي را كه خود به آن دست يافته استگزارانهو منش مستل  و بدعت

تموان و هماي پمرهنمر او مرهمون تمر  و تممري  ة. هممدهمدنشمان نممیهاي ديگمران پذيري از شیوهت  یر

 روزگمار سمپري شمدهها كه صمرف آفمرينش د. اي  تر آياو بر می ةسوزي است كه تنها از عهدطاقت

و سیاسمی ايم   جايگاه هنري، فرهنگمی، اجتمماعی البتّهبرابر باشد.  آباديدولتآ ار  ةشود شايد با هممی

نیمازي بمه  حتّمیكنمد و ايم  حلیلتمی اسمت كمه برابمري ممی آبماديدولمتآ ار  ةهم ارمان نیز به تنهايی ب

 استدالن و ا بات ندارد.

 حتّمی. كلیمدر، يعنی بعد از پايمان 11گردد به همان سان میبر روزگار سپري شده ستی  آغازهاي ن» 

شمروع  14-19نمافراخورد و نامناسمب. بمیش از  يلمدر و بوده اسمت كلیدرهايی دارم كه زير ت  یر شروع

كمه بمار  ل  كار را به دست بیماورم و مش صماً وارد قلممرو ديگمري بشموم. جالمب ايم  اسمتقام تا داشته

ام كمه و دريافتمه در ضممیرم سماخته و پمرورده شمده بمودام به همان ن ستی  شمروع كمه پانزده  باز گشته
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 روزگمار سمپري شمدهدر فواصملی كمه ريمزي بشمود. ري ت و ساخت اي  رمان بر همان اسا  بايد پايمه

و  گمار سمپري شمدهروزو  كلیمدرپلی است بمی   ةداد، رمان ديگري نوشت  كه در نظرم به منزلدست نمی

در نمام گمذاري  (73: 1913، آبماديدولمت.« )كلیمدرقبم  از  جماي خمالی سملوچيیزي اسمت در حكم  

روزگمار سمپري شمدة كتماب  دوّمجلمد » :هاي خاص خود را داردينان وسوا مجلدات كتاب نیز او ه 
 امّما ؛بگمذارم ب ی  برز  يش را  دوّمبه پايان رسید، فكر كردم نام كتاب  1971در سان  مردم سال ورده

.« گمذردداسمتان ايم  كتماب در يمك شمب ممی .نمام بمده  كارد روي است وانبعد تصمی  گرفت  آن را 

 ب( 1905 ،آباديدولت)

شمود، ( ايجماد ممی1973) سموّمو جلد  روزگار سپري شده( 1971) دوّماي كه بی  جلد ساله 7انلباع  

روايمت خمود در ايم   ةبمه شمیو آباديدولتوسواسی كه  گردد وموضوع و ماجرا باز می ماهیّتشايد به 

هما و طموالنی در ايم  تم خیر كمردن البتّمهحموادث و وقماي  روزگمار و زنمدگی نیمز  امّا رمان داشته است؛

ايم  اسمت  سوّمر به ياپ نرسیدن جلد ر و مكرّيكی از عل  باز مكرّ»ها ت  یر خود را گذاشته است. شدن

اي  سه جلمد را در هم  بريمزم و يمك بمار ديگمر آن را بنويسم . ايم  هم   ةهم كه اگر الزم باشد بنا دارم

 ي،محمّمد« )گمذارد.اي  رمان است كه دسمت ممرا بمراي بمازنگري جمام  آن بماز ممی ةمربو  به خصیص

افتاده كمه بما يمك جمرح و تعمدي   ی است اي  فكر به سرممدّت»گويد: در جاي ديگري می (141: 1908

اگر به انجمامش توفیم   ،بده ؛ كاري كه ايده آن خواهد بود د تللی را به يك مجلّكتاب  ةطرفانه همبی

اي  ادغام و بمازبینی  البتّه (11: 1977، آباديدولت) «ام.در اي  باره نگرفته ايهنوز تصمی  قبعی امّا؛ ياب 

عملی بمه خمود  ةجنب -بوده  سوّمدر هنگام نگار  جلد  آباديدولت هايمشغولیكه راهراً يكی از دن -

تمر از دو جلمد ديگمر پیمدا تمر و اسمتلرن يافتمه، بافتی متفاوتروزگار سپري شده سوّمجلد  امّاگیرد. نمی

هماي ماجراهما تري  پمارهاصلی حتّیمحتوا و مفاهی  نهفته در روايت و  ترِكند و شايد بتوان گفت بیشمی

همگمی در  ،هماگمريشمده بمراي ت ويم تعبیه  اتِت و تمهیدت یّروقاي  و خاطرات و  ةنهايی هم ةو نتیج

آمیمز او در اي  جلد تا بمه آن حمد وسموا ي هاجرح و تعدي  البتّه قرار داده شده است. سوّمهمی  جلد 

 .(1: 1977، آباديدولت)آورد میرا از تللی  و تلفی  دو جلد، به وجود  او جلد آخر رمان است كه

 :جاي خالي سلوچ

 ت ت ممیّر ةی برسمماختی نممدارد و بممه طممور كلّممواقعیّتممديگممر ينممدان  البتّممه سمملوچ جمماي خممالیماجراهمماي 

هماي اطمراف هما و از آدمهما و شمنیدههاي اي  داستان نیز همگی از ديدهش صیّت امّا است؛ آباديدولت
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 آبماديدولمتهاي ممادر در ذهم  مرگان از طري  گفته ش صیّتاند. ب شی از نويسنده الگوبرداري شده

اسمت كمه از  اياز جملمه اسمامی -گفت: مثرً مرگمان مادرم می ،وقتی كه خیلی بچه بودم» :بنددمینلش 

بسمت، كمرد، در  را ممیشد قلفش )بگیر ديزي( را آب ممیرهر كه می -آن زمان م  در خاطرم مانده 

همايش بچمه كرد بمرايوانمود می و گوشت يا ن ود و لوبیا در آن باشد اينكهبدون  ،گذاشت روي بارمی

سماله بمودم كمه شمنیدم ينمی   1يا  5ه را بزر  كرد و به عرصه رساند. پزد و با اي  شیوه يند بچّشام می

جوانمه زد  ؛ناگهان حضور پیمدا كمرد ؛سان بعد 98خصلتی در آدمی بوده است. اي  در م  ماند و ماند تا 

شمب  78تمر از ، كم ممدّتتمري  وتماهرضه و ارائه شوم؟ و م  در ككه م  يه بايد بكن ؟ مگر نبايستی عَ

 (19: 1910، آباديدولت« )سان زندگی در آن و با آن، نوشت  98را از پ  بیش از  جاي خالی سلوچ

شمك  و شمماي  مرگمان و فرزنمدان او و بعضممی از  حتّممیو هما كمنشو  ش صمیّتب مش ديگمري از  

سمازي همسايگان و افمراد آشمنا نظیمره از طري  دوستان و آباديدولترا نیز  هاآنهاي پیرامون ش صیّت

اي پمدر شمدهبمی ة، خمانواددر آن سماك  هسمتند آباديدولت ةكه خانوادي اكند. در رو به روي خانهمی

و برادرهمايش هسمتند و ممادر خمانواده نیمز زنمی  آباديدولتكنند كه فرزندان آن از دوستان زندگی می

در پ مت  نمان بمه  آباديدولتو بار براي كمك به مادر د اي يكی،هفته كه« تسمه و يغر و يابك»است 

اي اي كمه از مرگمان در روحم  داشمت ، پمارهبه اي  ترتیب، م  صمرف نظمر از نبفمه»آيد. ها میآن ةخان

 يكمديگرهما بما اي دارم كه سانجر و موال امان را از خانوادهها ، ابراو،عبّا له مكارم، از ج ديگر از مواد

« ام.  و علی گناو، مسل  و سال  و كربريی دوشنبه را نیز از محیب و مشماهدات  گرفتمهزندگی كرده بودي

( مهاجرت ناگهانی مردهاي نايار و ناعرج كمه زن و فرزنمدان خمود را بمه 149: 1979، ت  و فرياديه )

ممر  گماهی گرفتمار  يراكه -كردند رفتند و پشت سر خود را ه  نگاه نمیگذاشتند و میامان خدا می

ها زندگی كمرده در آن آباديدولت بات و پر مهاجرت و فلرآلودي كه هاي بینیز در محیب - شدندمی

 .(149: همانمعمولی بود ) تجربیّاتاز مشاهدات و  البتّه ،بود

تمر، زمسمتان و بمه طمور دقیم  هاي زندان دو سمالهدر آخري  ماه آباديدولتهاي مشغولیيكی از دن 

ده  ،حمدود يمك هفتمه حتّمیبه داستان مرگان و تبدي  آن بمه نموعی بیمماري بمود كمه  ، ديار شدن1955

از دوسمتان همبنمد او در  كنمد كمه بعضمیروزي وض  و حان روحی و رفتار او را ينمان ديمار تغییمر ممی

، ديار تغییر ناگهانی حالت شده اسمت. يبیرونی و مشهود علّتروند كه يرا او بدون هیچ میفرو تعجّب

وقتمی از  امّما ؛نشماندممیرگان را نرم نرم در درون خمود فروم ةزندان ندارد، شعل تحمّ اي جز يارهاو كه 
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ها را به پايمان كه پیش از زندان نگار  آن كلیدر اوّنيابد، ابتدا به بازنويسی يهار جلد زندان رهايی می

 سملوچبمراي پمرداخت  بمه ت الزم و سمپ  فراغم سمپاردها را به يماپ ممیپردازد و آنمی ،رسانیده است

شمود گفمت كمه بمه طلمب، ممی حتّمیمانمدم و  جماي خمالی سملوچدر حلیلمت بمه انتظمار »آيد. فراه  می

و يمه دلپسمند  او آممد اينكمههاي روحمی بمودم تما پیشواز  رفت  و شايد يند ماه درگیر آن بازي لحظه

آن را در ذهم   ةكه مجموع نجاآدرن  نشست  به نوشت  و از يعنی با جاي خالی شوي مرگان و بی آمد؛

تلريبماً همر روز و همر شمب و  د روز بی وقفمه كمار را انجمام دادم؛دو ماه و ين مدّتبارها نوشته بودم، در 

تما در بازنويسمی بتموان  برخموردي دور از  بماد ب مورد -ر تيك ماه يا ك  -يون به پايان رسید، گذاشت  

 (145: 1979، ت  و فرياديه « )شد و بازنويسی. جذبه به آن داشته باش ؛ و تا حدودي ينی  ه 

 :گيرينتيجه

نويسمی زندگی نیست. آن يیزي كه در عال  داستان داستانی الزاماً برگرفته از واقعیّت نتیجه آنكه واقعیّت

مانندي تعبیر شده است به معناي تباب  هرگونه از انواع داستان با مرزمات و ملتضیات مناسمب به حلیلت

 ماننمدي هماي رئالیسمتی اسمت كمه حلیلمتن ژانر خاصّی است كه بمه آن تعلّم  دارد. تنهما در داسمتانبا آ

هماي گونماگون دارد كمه نويسمی شمك نممايی در داسمتاننمايی باشد. واقعیّتتواند مترادف با واقعیّتمی

سمت كمه در آن، هماي عینمی اهماي داسمتانی بما واقعیّمتهاي پر تداون آن همسانی واقعیّمتيكی از گونه

هاي مبلوب خمود را بازسمازي كنمد. تواند واقعیّتهاي ت یّلی مینويسنده با توسّ  به ساز و كار آفرينش

هاي سیاسی، اجتماعی و تاري ی در ذهم  خمود اتی كه از واقعیّتاطّرعنوع دوّم آن است كه نويسنده با 

 -هماي دخیم  در زنمدگی ش صمی ي آدمپمردازد. و نموع سموّم بمه كمارگیرهما ممیدارد به بازآفرينی آن

هاي داسمتانی اسمت. در ايم  ملالمه، ايم  نموع سموّم از واقعیّمت در به جاي ش صیّت -دوستان و آشنايان 

 آبادي به بررسی گذاشته شده است. نويسی دولتكارنامة داستان

 منابع:
 مركز. ، تهران:شنا ح  محمّدعلی  ة، ترجمنویسرمان به روایت رمان، (1910) آلوت، میريام

 .طوفان :تهران، پناهترجمة هوشن  تیزابی و حس  قائ ، تاریخ نوین ایران، (1951)   ايوان ، م.

 پیام. كشاورز، تهران:كري   ة، ترجمنهضت سربداران خراسان، (1951) پبروشفسكی، اي. پ

 .جامی، تهران: گذشته چراغ راه آینده، (1957) )گروه پژوهش( جامی

-491، صمص 57شممارة  ،مجلّـة بخـارا، «آبماديدولتزاده به محمود جمان ةنام»، (1905) علیحمّدم، زادهجمان

451. 



 1931 ، پايیز4فصلنامة ادبیّات داستانی، سان اوّن، شمارة / 30
 

، يماپ آبـادي ما نيز مردمي هستيم )گفت و گو با محمـود دولـت(، 1979ت ، امیر حسی  و فريدون فرياد )يه 

 دوّم، تهران: نشر پارسی و نشر يشمه.

 عبّما گمردآوري ، كليـدربيسـت سـال بـا معاصر ايران،  ادبیّاتدنی در رمانی مان كلیدر (،1908خاكسار، نسی  )

 نشر كويك. ي، تهران:محمّدشیر

 .10، شمارة دنياي سخن مجلّة ،«نويسندگان، دوستداران بشريت»، (1910) ، محمودآباديدولت

ود ، گفمت و گمو بما محمم«، رسمیدن بمه روزگمار سمپري شمدهكلیدرجدا شدن از »(، 1913) --------------

 .73، ص 44و  49، شمارة آدینه مجلّة، آباديدولت

گپمی بما « كند كه میلیمونر بمیرنمدجايزه ادبی نوب  به برخی نويسندگان كمك می» (،1977) --------------

 .آریا ةروزنام، آباديدولتمحمود 

محممود  نمژاد بماگفمت و گموي احممد طمالبی« داري بمب شيمه هیچ م واه و هر»، (1901) --------------

 .97-91، صص 5 ةهفت، شمار مجلّة، آباديدولت

 مجلّـةگمو بما و  ، گفمت«كن  نس  شما به هیچ يیمز ايممان نمدارداحسا  می»، ال ( 1905) --------------

 .1905/ 13/11، چلچراغ

-ettelaat.net/06 ،«از انتشممممممار آ ممممممارم امتنمممممماع خممممممواه  كممممممرد» ،ب( 1905) --------------

10/news.asp?id=16892 (1/0/1905) 

 نشر هنر اسرمی. :، تهراننویساناز روي دست رم، (1917) سلیمانی، محس  )مترج (

 نشر كويك.تهران: ، بيست سال با كليدر، (1908) عبّا ي، محمّدشیر

 .نیلوفر جلد اوّن، تهران:، باغ در باغ، (1970) گلشیري، هوشن 

 پیوند. :، تهرانایران ارضي و جنگ طبقاتي در مسئلة، (1953) متمنی، باقر

 قبره. :، تهران، مهدي اخوان ثالثآباديدولتگفت و گو با احمد شاملو، محمود ، (1971) محمّدعلی، محمّد

 نگاه. :، تهرانهر اتاقي مركز جهان است، (1908) ي، سايرمحمّد

 آگاه. :راني كیمیايی(، تهها، نلش زن در فیل "كلیدر")سفري به  دو نقد، (1914) نوري عرء، پرتو

 


