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سخن نخست  
  

رخنهشناسيِ معرفتي از مقولههاي بسيار ارزشمند و ضروري در ساحت انديشهورزي 
است كه در فرهنگ ايراني و جهان اسالم از آن با عنوان نقد ياد مـيشـود و منتقـد نـه
عيبجو بلكه طبيب دواري است كه به انگيزة دانشدوستي و كمـالجـويي معرفتـي در
كنار و همراه با نويسنده داالنهاي پرپيچ و خم انديشه و خرد را طي مـيكنـد، موانـع و
كاستيها را ميشناساند و راههاي جديد را فراروي او ميگشايد، و طبيعي است كه يكي 
از لوازم جداييناپذيري كه منتقد را به هدف متعالي رهنمون ميسازد ـ جداي از احاطـه
به موضوع نقد، و به كارگيري روش مناسب ـ بهرهبرداري از ادبيات متناسب با نقد است 
تا كاشف از حسن فاعلي باشد و مخاطب و نويسنده را با خويش همدل و همـراه سـازد.
اما متأسفانه در جامعة كنوني، آسيبشناسي نقد و نقد نقد، آشكارا به اثبات ميرساند كـه
يكي از موانع مهم نقدپذيريِ فعاالن حوزة فرهنگ مكتوب، عدم پايبنـدي بـه اخـالق و

ادبيات فاخر نقد است.  
مؤسسة خانة كتاب در دهة اخير در حد بضاعت اندك خويش كوشيده تا بسـترهاي
مناسب نقد را مهيا سازد. در اين راستا دبيرخانة جشنواره نقد كتاب كه هشتمين سـال از
عمر پربارِ خويش را پيشروِ دارد با همكـاري گروهـي از نويسـندگان، صـاحبنظـران و
منتقدان، حركتي ارزشمند در حوزة مباني نظري نقد، اخالقِ نقـد و آمـوزش عملـي نقـد

آغاز كرده است.  
آنچه پيش روي شما خوانندة گرامـي قـرار دارد، مجموعـة نقـدهاي سـركار خـانم
فرخنده حقشنو بر برخي از رمانهاي ارزشمند منتشرة دهههاي اخير است كه اميـدوارم

براي نسل جوان نويسندگان حوزة ادبيات داستاني مفيد و آموزنده باشد.   
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در پايان جـا دارد از نويسـندة محتـرم، سـركار خـانم مژگـان حقـاني كـه پـيگيـر
ساماندهي اثر بودند و همكاران پرتالش واحد انتشارات، و نيز از محضر استاد عبدالعلي 
دستغيب كه خواستة نگارنده را كريمانه اجابت فرمودند و با نگارش مقدمة عالمانة خود 

ارزش اثر را دوچندان نمودند، تقدير نمايم.  
 
 علي اوجبي
89/10/10 
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مقدمه  
  

ادبيات در آئينة نقد  
عبدالعلي دستغيب  

  
انتقاد ادبي شاخهاي است از فلسفه و شاخهاي از ادبيات يعني از هر دو بهره ميگيرد 
و در همان زمان فن يا دانشي است مستقل و اگر خوب نوشـته شـود بسـيار تأثيرگـذار.
نورتروپ فراي در مثل هم امتياز هنري و ادبي دارد و هم  نقد آناتومي كتابي مانند كتاب
موشكافانه و فلسفي است. دانستگي كنجكاو و اشراف او به ادب باختر زمين، از هومر به 
شاعري، به طبقهبنـدي آثـار ادبـي هنر اين سو شگفتآور است. او مانند ارسطو نويسندة
ميپردازد و انواع آنها را واكاوي ميكند و نظرية ويژهاي نيز ارائه ميدهد. برحسب ايـن

نظريه، گونهها و انواع ادبي با وجود عمدة دايرة فصلها تطابق مييابد:  
الف: كمدي، اسطورة بهاري  

ب: رومانس، اسطورة تابستاني  
ج: تراژدي، اسطورة پائيزي  

د: آيروني (شوخي و طنز)، اسطورة زمستاني.   
معناي يك شعر و ساختار تصوير آن الگويي ثابت اسـت... سـاختار معنـايي آن ـ در
صورتي كه بخواهيم واژگان موسيقيايي ديگري به كار بريم ـ كليدهايي هسـتند كـه در
آنها اين ساختارها نگاشته شده است و در نهايت در آنها فروكاسته ميشود، ولي روايـت
نقلي متضمن حركت از ساختاري به ساختار ديگر است. حوزة عمدة چنين حركتي البتـه
بايد سه ميدان مياني باشد، حوزههاي مكاشفهاي (بهشتي) و اهريمنـي (دوزخـي) يعنـي
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ساختارهاي هماني استعاري محض كه معرّف ثبات هميشگياند و بيدرنگ بـه صـورت
فردوس و دوزخ مجسم ميشوند و در آن زندگاني هميشگي هست، ولي فراز و نشيب و 
تغييري ندارد. قياسهاي بيگناهي و تجربه، نمايشگر سازواري اسطوره با طبيعت است و 
در نهايت ارائه دهندة شهر و باغ در مقام هدف غايي بينش انساني نيستند، بلكه جريـان

ساختن و كاشتن را نمايش ميدهند.   
شكل بنيادي اين فراروند، حركت دوراني است. يعني متناوب بودن توفيق (ترقـي) / 
زوال، تالش / آرامش / زندگاني، مرگ كه ضرب آهنگ آن است... «فراي» با اين قسم 
ردهبندي آثار ادبي: كمدي، رومانس، تراژدي، حماسه، هريك از آنها را به اجزا و انـواعي
فرعي خردتريُ بخش ميكند و شعبههاي متفاوت انواع ادبي را توضيح مـيدهـد. او در
مثل تفاوت آثار كميك مناندر، آريستوفان، ديكنز، مارك تواين... و ديگران را ميسـنجد
از نظر او كهنترين كمدي اروپايي كه اكنون در دست است (در نمايشنامة مردم آخـائي

miles gloviosus يـا الفـزن خنـدهآوري را   Achanians آريسـتوفان)، پهلـوان پنبـه

ميبينيم كه در عصر ما در فيلم «خودكامة بزرگ» چارلي چاپلين نيز به نمايش درآمـده
است. 1  

به اين ترتيب درمييابيم كه نقد ادبي چيست؟ آثـار ادبـي را بـه چـه صـورتي بايـد
خواند؟ و مفهومها و انواع كلي هنري و ادبي چه ويژگيهايي دارد؟ فراي ميگويد: مـتن
ادبي خاموش است و منتقد بايد آن را به آوا درآورد؛ يعني اصوات پنهان و خاموش مـتن
را رسا كند و به گوش ديگران برساند. پس كار منتقد مكمل كار نويسنده و شاعر اسـت.
در دورة رومانتيسيسم ميگفتند: منتقد ادبي طفيلي است و مطالبي مـينويسـد دال بـر
بيذوقي. چون منتقد خودش در هنر و ادب به جايي نرسيده، نقد مينويسد تا ناكاميـابي
خودش را جبران كند، اما در واقع منتقد راستين چنـين نيسـت و كـارش ريشـه دارد. او
برحسب اصلي سنجيده يا نهاده شده آثار ادبي و فلسفي را نقد ميكند و اگر بـه فـورم و
ساختار آنها نظر داشته باشد، نقد فورماليستي و سـاختارگرا مـينويسـد و اگـر تحـوالت
اجتماعي و شرايط توليد اقتصادي را زايندة شعر و قصه بداند، انتقاد جامعـهشـناختي بـه
دست ميدهد. به عنوان نمونه آثار بالزاك را در نظر آوريد. نقد جامعهشناختي مـيگويـد
رمانهاي اين نويسنده، وضعيت اقتصادي دورهاي معين از تاريخ فرانسه را حتي بهتـر از
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اقتصاددانهاي خبره نشان داده است. فريدريش انگلـس دربـارة رمـانهـاي رئاليسـتي
بالزاك مينويسد:  

«هر اندازه باورهاي نويسنده در اثرش پنهانتر بماند، براي اثر هنـري بهتـر اسـت.
رئاليستي كه به آن اشارت ميكنم، ممكن است حتي برخالف باورهاي نويسنده نمايـان
گردد. به عنوان مثال بالزاك در «كمدي انساني» خود در سبك رئاليسـم از اميـل زوال،
استاد بسيار بزرگتري است و اثر او به طور شگفتآوري واقعگرايانهترين اوصاف تـاريخ
فرانسه را به دست ميدهد، به ويژه تاريخ «دنياي پاريسي» را كه به شيوة تقويمي و بـه
تقريب سال به سال (1816 تا 1848) توصيف ميكنـد، يعنـي تـاريخ تاخـت و تازهـاي
1815 خـود پيشروندة بورژوازي نوخاسته بر جامعة اشرافي را، طبقهاي كه پس از سـال
را بازساخت و به حد توان معيارهاي «نزاكـت قـديمي فرانسـه» را دوبـاره برپـا داشـت.
بالزاك وصف ميكند چگونه آخرين بازماندگان اين طبقة «نمونـه»، بـه تـدريج مغلـوب
تهاجم طبقة پست پولداري شد و به اين وسيله به تباهي رسيد. چگونه «بـانوي اعظـم» 
كه ناوفاداري زندگاني زناشويياش فقط وجهـي از خودنمـايي وي در تطـابق كامـل بـا
شيوهاي بود كه براي زندگاني زناشويي، بارش آورده بودند... راه را براي بورژواها همـوار
كرد. طبقة نوخاستهاي كه شوهر آن بانو را براي پول يا شـال كشـميري رسـوا سـاخت.
بالزاك پيرامون اين تصوير مركزي، تاريخ جامعة فرانسه آن دوره را گرد ميآورد كه من 
از مطالعة آن حتي در جزئيات اقتصادي، بيش از مطالعة آثار تاريخ نويسان، اقتصـاددانان
و محاسبهگران معتبر دهههاي هشتاد، آموختهام (به عنوان مثال بازآرايي مالكيت واقعـي
و خصوصي پس از انقالب بزرگ را در نظر آوريد) آري بالزاك از نظر سياسي حقوقدان 
بود و طرفدار سلسلة بوربون و اثر بزرگ او مرثية مدامي است بر زوال قطعي آن جامعـة
كامروا و همدرديهايش كامالً شامل حال آن طبقة محكوم به نابودي ميشود، بـا ايـن
همه زماني كه او مردان و زناني را كه به ژرفترين وجه با آنها همدردي ميكند، يعنـي
طبقة اشرافي را به حركت درميآورد، طنزش و استهزايش هرگز به اين اندازه تند و تيـز
و تلختر نبوده است و تنها مرداني را كه از آنها بـا ستايشـي راسـتين سـخن مـيگويـد،
صـومعة سرسختترين حريفان سياسي او هستند، مانند قهرمانان جمهوري خـواه رمـان
ماري، مرداني كه در آن زمان (1830 تا 1838) درواقع نمايندگان تودة عوام بودنـد. سن
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به اين ترتيب بالزاك ناچار شد بر ضد عالئق و تعصبهاي سياسي طبقة خود بشـورد، و
لزوم سقوط اشراف محبوبش را شاهد باشد. آنها را در مقام مردمي كه تقـديري بهتـر از
اين نداشتهاند، وصف كند، و مردان واقعي آينده را در آن زمان ببينـد، درسـت در همـان
جايي كه ميبايست باشند، همـه و همـه نشـانة بزرگتـرين پيـروزي رئاليسـم بـهشـمار

ميآيد.2»  
داستانهاي همين بالزاك را از منظرهاي ديگري نيز سنجيدهاند. از نظرگاه كسـاني
كه به تكثر خوانش متن باور دارند، ما نبايد پيام معيني را بر متن تحميـل كنـيم و آن را
به معناي نهايي واحدي سوق دهيم. هدف خوانش و نقد بايد اين باشـد: متكثـر كـردن
درگيري خوانندة متن، درهم شكستن تمايل خواننده براي بازساختن متن در انبوهههاي 
بزرگ و منظم معنايي واحد. اكنون بجاست براي نشان دادن اين چگـونگي بـه داسـتان
(sarrasine) بالزاك توجه كنيم. داستان به دو بخش تقسيم شده اسـت: قصـة شرقيون
«گفتن» (روايت) و گفتنِ «قصه». روايت كننده در بخش نخست مـيكوشـد بـا گفـتن
بخش دوم داستان به همسر زيباي مـردي اشـرافي، او را اغـوا كنـد، يعنـي مـيخواهـد
شناخت نقلي را با شناخت جسماني معاوضه كند. بانو ميخواهد «راز» پيرمرد مرموزي را 
در مجلس ضيافت بداند و نقّال بر آن است بانو را بشناسد. قصـهگـويي ـ همچنـان كـه
بارت اشارت ميكند ـ به اين ترتيب نه فعاليتي معصومانه و خنثا، بلكه بيشـتر بخشـي از
معامله است؛ يعني كنشيُ اغواگر، اما در اين جا معامله و چانهزني حفظ نميشود، و نـيم
سوز باقي ميماند. شناخت بانو به دست ميآيد، اما موجبات تسليم او را فراهم نميآورد. 

آخرين سخني كه بانو ميگويد اين است «هيچ كس مرا نخواهد شناخت. »  
روشن است كه مفتاح سرنگرفتن اين معامله در درونماية قصه است كه بايسـت آن
را كامل كند. قصه دربارة ميل شديد سنگتراشي مشرقي به الزامبينال، خوانندة اوپرا و نه 
بر پاية شناخت، بلكه بر پاية ناداني گذاشته شده، بر پايـة جهـل آن سـنگتراش از رسـم
«سـوپرانو» روي  ايتاليايي كه به جاي زنها، مردان اخته شده را به كار خوانـدن بخـش
صحنة اوپرا ميگماشتند. سنگتراش كه در الزامبينال، نخستين بار بدن كامل زنانـهاي را 
يگانه شده در شخصي واحد ديده بود، يعني پيكرة واقعي ساخت پيگماليون را كـه زنـده
شده است3... به اين ترتيب درمييابد كه اين تصوير كامل زنانه واقعـاً بـه وسـيلة كـارد
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پيكرتراشي تراشيده شده، نه بر سنگ بلكه بر خود گوشت. كسي كه ادعا كرده بود مي-
خواهد براي معشوق خود بميرد، درست به همين جا ميرسد و حامي آن بانوي خواننده، 

او را ميكُشد.   
چگونه روايت اين قصة كوتاه آلوده به خون همان معاملـهاي را مـيخواسـت سـر و
صورت دهد با انهدام آن به پايان ميرساند؟ پاسخ بارت به ايـن پرسـش روشـن اسـت:
«اختگي مسري است» «ماركيز آلوده شده» به وسيلة «اختگي» كه روايت او را خوانده-
ايم، روايتكننده را مجبور ميسازد، «درون آن فروبرود». آنچه در اين قصة اغوا كـردن
و اختگي طُرفه است طريقي است كه در آن، قصة بالزاك به طور غيرمنتظرهاي در نظام 
ارزشي انتقادي خود بارت انعكاس مييابد، زيرا در اين اظهار كه «متن آموزشي» پيوسته 
بدون هيچگونه توجهي دربارة بخشهاي طبيعياش، شكسته و گسيخته ميشود، بـدين
معنا نيست كه بارت به صراحت چيزي مانند «اختگي» را بر آنچه «ايدئولوژي تماميت» 
مينامد رجحان ميدهد؟ او خود مينويسد: «اگر متني بايد فورمي به خـود بگيـرد، ايـن
فورم نبايد سرانجامي واحد داشته باشد. چنين متني شبكة پاره پاره، قطعه، برش، ريزريـز
و تراشيده شدهاي است.» به راستي آيا اين امكان وجود ندارد كه تضادسازي بالزاك بين 
زن آرماني و مرد اخته را آن طور كه بـه طـور مجـازي مشـابه تضادسـازي بـارت بـين
خواندهبودگي و نوشتهبودگي است، قرائت كنيم؟ همانند متن خواندهبودگي، تصوير اغفال 

كنندة قصة «شرقيون» از الزامبينال باشكوه كردن و حدت و كليت كامل است.   
اما الزامبينال مانند متن نوشته بودگي (نوشتني) (Le scriptible) در عمل قطعـه-
«سـوپرانو» ماننـد خوانـده بـودگي قطعه شده، غيرطبيعي و با جنسـيتي نـامعين اسـت.
(خواندني le lisible) فرآوردهاي است كه بايد «پاره پاره و بلعيده» شود. مرد مشرقي بـا
چشمهايش پيكرة ساخت پيگماليون را كه از پاية ستون به زمين افتاده ميدرد و ميبلعد 
در حالي كه اختگي مانند نوشته بودگي (نوشتني)، فراروند توليـد اسـت، نـامعين بـودني
فعال و شديد. پديدار شدن «سوپرانو» گويا خود گوهره زن را همچون «مدلول» مجسم 
ميسازد (اين خود زن بود) در حالي كه واقعيت اختگي مانند متن نوشتني، بازي محـض
«مـتن كتـاب» ربـوده دل. «دالها»ست، تهـي از هرگونـه مـدلول نهـايي و بـه تعبيـر
الزامبينال ميگويد «من قلب ندارم. صحنهاي كه مـرا روي آن ديـدي... زنـدگاني مـن 
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است و زندگاني ديگري ندارم. » در اينجا، آن گاه نخستين پاسخ به پرسش «بـارت» را 
ميبينيم: چرا او ميتوانسته متن قصة بالزاك را برگزيده باشد؟ اين متن به وضوح تضـاد
بين يكپارچگي و پاره پاره شدگي، بين مدلول آرماني شده و بازي منفصل و تهي «دال-
ها» را كه زيرازير تضاد خواندن و نوشتن ايستاده موضوع پژوهش ميسازد. نظام ارزشي 
سنتي را كه بارت ميكوشد واژگونه كند، به ايـن ترتيـب هـم اكنـون درون متنـي كـه

واكاوي ميكند، جزء به جزء ترسيم شده است.   
در اين لحظه زماني مرد مشرقي مسحور آن زيبايي آرماني كه تا اكنون در زنـدگاني
در جستجويش بوده، ميشود، در مدلي غالباً بيارزش، گردي ساق پاي كامل و در مدلي 
ديگر انحناي سينه، شانة سپيد ميجسته، در نهايت گردن ظريف دختـري، دسـتهـاي
زني، زانوي صاف كودكي، بدون اين كه در زير آسمان سرد پاريسي هرگز با آفريدههاي 
غني و شيرين يونان باستان روياروي شده باشد. الزامبينال يكپارچه، زنده و لطيف بـر او
جلوهگر ميشود به شكل همان فورمهاي زنانة باشكوه كه با شور و حرارتي ايـن چنـين

آرزو ميكرد. 4  
داوريهاي انگلس و بارت دربارة آثار بالزاك هر دو استادانه و ژرف است و خوانـدن
آنها ادراك ما را دربارة ظرايف «متن» تند و تيزتر ميكند. اگر پرسيده شـود دانـش نقـد
ادبي ما بدين پايه رسيده است؟ بيگمان پاسخ مثبتي نخواهد داشت. از اين رو بايد ديـد
چرا منتقدان ما نتوانستهاند انتقاد ادبـي، علمـي و فلسـفي ژرف و سـامانمندي در سـطح
جهاني ارائه دهند؟ پاسخ اين پرسش خود مثنوي هفتاد من كاغذ و طوالني خواهد شـد.
به اين دليل بايد به طور مختصر و موجز به آسيبشناسي «نقد ادبي» ايـران پرداخـت و

علل اين واپسماندگي فرهنگي را موشكافي كرد.   
  

دگرگونيها و تحوالت جديد فرهنگي ما از ميانههاي دورة قاجار آغاز ميشود؛ يعني 
در دورة گسترش وسيع سرمايهساالري و تمدن مدرن. موضوعيت و ارزش چنين تحولي 
هنوز به صورت بسندهاي واكاوي نشده و قبول عام نيز نيافته اسـت. امـا آن چـه را كـه
روي داده و علل موجبة آن مناقشهبردار نيست. زيرا وارد سـلولهـاي حيـاتي تمـدني و
فرهنگي ما شده است و بخشي از هويت ما را تشـكيل مـيدهـد. در ايـن زمينـه آنچـه
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كارشناس فلسفه، دكتر كريم مجتهدي در آسيبشناسي فلسفي و ادبـي معاصـر نوشـته
كافي و به اختصار چنين است: «مسأله آشنايي ما با فلسفههاي غربي به زماني پيشتر و 
دست كم به دورة فتح عليشاه و عباسميرزا، برميگردد. در جنگ ايـران و روسـيه، بـه
تقريب شش يا هفت سال بعد از درگذشت كانت، نـاپلئون ژنـرال گـاردن را بـا گروهـي
متخصص به ايران ميفرستد. اين افراد در اسلحهسازي مهارت داشتند و بعضـي از آنهـا
فارسي ميدانستند و مترجم گروه بودند. شخص عجيب و غريبي به نام ژنـرال تـررز بـا
جامة مبدل از عراق به جنوب ايران ميآيد و بعد به گـروه ژنـرال گـاردن مـيپيونـدد و
يادداشتهايي دربارة مشاهدات خود مينويسد كه بسيار خواندني است. دربارة آشنايي ما 
با تمدن جديد. شخص ديگري نيز به نام «تام كواين» ـ از نخستين تحصيلكـردههـاي
ادبيات شرقي در پاريس و فارسيدان ـ كه به ايران آمده بود، مـينويسـد: «ايرانيـان بـا
ميل و عالقة تمام به مظاهر صنعتي غرب توجه دارند. همه جا يا سخن از اسلحهسـازي
و توپ و تفنگ و فنون ابزار رزم سازي است يا شناساييهاي تجربي، فيزيكي و علمي... 
ايرانيها خيال ميكنند در غرب با فوت و فني كوچك مـيتـوان همـة مسـائل را حـل
كرد... خيلي عجولاند و اصالً توجه ندارند كه زيربنـاي علـوم جديـد چيسـت؟ از تفكـر
غفلت دارند. دربارة جريان جديد، كنجكاو هستند و به تجـدد چشـم دوختـهانـد، امـا بـه
محض اين كه ميشنوند بايد كار بنيادي كرد و زيربناي علم و فرهنگ را پايـه گذاشـت

كوتاه ميآيند.»  
نوشته است: «در اصفهان به خانهاي رفتم كه در  ايران تاريخ سرجان ملكم در كتاب
آن جا از آهن و فوالد توپ ميساختند. ديدم كه همة توپهايي كه از قالب درمـيآينـد،
كجاند. به متخصص آن كارخانه گفتم: اين توپها همه كج است و قابل استفاده نيست. 
گفت: من چه كار كنم؟ مدام ميآيند و به ما ميگويند زود باشيد، ما در جنگيم و احتيـاج
داريم. بدون اينكه حوصلهاي، برنامهريزي و تدبيري باشد و ما ناچاريم توپها را از قالب 

درآوريم. همهاش بيمصرف است.   
طبيعي است كه در چنين وضعي كسي نميداند كه فلسـفه و تفكـر مـيتوانـد كـار
بنيادي انجام دهد. آمادگي ذهني ميخواهد، تدبيري الزم دارد كـه مـا چشـم بسـته بـه
تقليد فرهنگ و تمدنها نپردازيم. به ديگر سـخن سـراغ تجـدد كـاذب نـرويم. ژوبـرن
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نمايندة ناپلئون آمده نزد عباسميرزا. وليعهد جوان به او ميگويد: اي خـارجي! چـه كـار
ايـن كـه «مثـل كنم كه سرزمينم را در راهي بيندازم؟ ژوبرن در يادداشـت خـود آورده:
متوجه نيست. از من ميخواهد وردي بخوانم، ايران آبـاد شـود. يعنـي منتظـر اسـت در
همان لحظه چيزي بشنود تا بتواند وضع را تغيير دهد.» ارنسـت رنـان همـين مطلـب را
دربارة مصريها در كتابي كه دربارة «آيندة علم» است نوشته: «مصريها توجـه ندارنـد
كه علم چيست. اساساً مفهوم علم را درست نميفهمند.» در اين جـا نيـز اگـر از كسـي
بپرسيم علم چيست؟ ميگويد اختيار داريد. اين همه بلندگو، اتومبيل، تلفن و تلفن همراه 
داريم. اينها همه علم است، اما در واقع اينهـا علـم نيسـت، صـنايع اسـت. بايـد پرسـيد

زيربنايش چيست؟ كاربردش چيست؟  
در ميانة قرن نوزدهم زمامداران ما خواستند توجهي به اجمال ـ و البته كـاذب ـ بـه
تفكر زيربنايي جديد بكنند، كه به ثمر نرسيد. كنت دوگوبينو، كنسول فرانسه در ايـران و
[منظورش ايران  خاورميانه فلسفههاي و مذاهب و ايران در سال سه نويسندة كتابهاي
بوده] در اين زمينه مينويسد: «من تصور ميكردم در سرزميني كه همه جور فكر وجـود
داشته و در واقع قسمي مسير تاريخ بوده و در معرض تهاجم گوناگون بوده، چرا بايد اين 
وضع و حال را داشته باشد؟» بعضي دانشوران ما در آن دوره گمان كردند شايد با ترجمة 
فنـي را بـه صـورت دكارت ميتوان انـدكي از آن انديشـة كـاربردي روش دربارة گفتار
عقالني يعني عقل كاربردي و رياضي را در ايران رايج كرد. يك نفر يهودي فرانسـهدان 
ترجمه مـي- ناصري حكمت «وبرنه» كنسول فرانسه در تبريز كتاب دكارت را به عنوان
كنند و اعتضادالسلطنه وزير علوم در مقدمة آن مينويسد: «ما داريم پيشرفت ميكنيم و 
به دنياي جديد وارد ميشويم و دكارت را هم ترجمه ميكنيم. » ترجمه غيرقابل استفاده 
و جملهها نامفهوم است، مثل اين كه ترجمة كلمه كلمه را كنار هـم چيـدهانـد. افضـل-
الملك كرماني نيز كتـاب دكـارت را از تركـي بـه فارسـي ترجمـه كـرده اسـت. شـايد
«بديعالملك ميرزا» نخستين كسي باشد كه در صد و اندي سـال پـيش در نامـههـايي
دربارة مفهوم زمان و مكان پرسش كرده. او كه در كرمانشاه فيزيك خوانـده بـود مـي-
پرسيده؛ علم جديد بر چه پايهاي استوار است؟ مفهوم كرانمند چيسـت؟ بعـد بـه جهـان
بستة هندسه و هيئت بطلميوسي و به پژوهشهاي كپرنيك، كپلر و گاليله اشاره ميكند، 
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متوجه ميشود براي آماده كردن زيربناي كار علمي، فلسفه ورزي الزم است، ميخواهد 
فيزيك نيوتن را بفهمد، و نظر كانت را كه همانا مبتني بر فيزيك نيـوتن اسـت دريابـد.
يعني ميخواهد كار فلسفي كند. اما چگونه اين مطالب بـه بـديعالملـك ميـرزا رسـيده،

معلوم نيست. شايد اين همه معلول كنجكاوي خود او بوده است.   
تفكر اصل است و جدي است وگرنه تفنن كردن با نام اسـپينوزا، دكـارت، كانـت و
واژههاي فرنگي سوبژكتيو و اوبژكتيو بر زبـان آوردن بـه معنـاي آلـوده كـردن فضـاي
فرهنگ است. بايد كار اصلي را از كارهاي غيراصلي تشخيص داد، همچـون تشـخيص
معماري درست از نادرست. در كار فلسفه، ادبيات، كتابهـاي علمـي، بسـاز و بفروشـي

نبايد وجود داشته باشد.»5  
افزوده بر نكتههايي كه در سطرهاي باال آمده است، بايد گفت و نوشت در چند سدة 
اخير به واسطة فقر اقتصادي، نبودن حاكميـت متمركـز كـاردان، تهاجمـات پـيدرپـي،
همجوار بودن با دو كشور رو به پيشرفت اما مهاجم و سودجو، ناامني داخلي و اختالفات 
قومي... كمتر كسي آماده بوده است كه به كار «بيفايدة» فلسفه و علمورزي، نقد ادبي، 
«نقـد هنري و اجتماعي بپردازد و در اين ميان كساني كـه داوطلـب اشـتغال بـه حرفـة
ادبي» كه چندان هم خوشايند شاعران و نويسندگان نيست، باشد، از آن هم كمتر بـوده
است. چرا؟ براي اينكه منتقد ادبي (و فلسفي و اجتماعي) ناچار اسـت كـه عيـب كـار را
بگويد تا كار آراستهتر و پيراستهتر شود، چنانكه در هشدار سعدي ميبينيم «متكلم را تـا
عيب نگيرند، سخنش كمال نپذيرد» اما براي جامعهاي كه در آن ظاهرسازي، خـودبيني
و خودمحوري رواج دارد، انتقاد زياد مطلوب نميتواند باشد. من خود آزمودهام كـه حتـي
اند و زود واكنش نشـان مـيدهنـد. بيشـتر جوانان تازهكار ما در اين زمينه خيلي حساس
دوست دارند تحسين شوند تا كارشان حلّاجي شود و به محك نقد بخورد. نگارنـدة ايـن
سطور بيش از پنج دهه است كه انتقاد ادبـي و فلسـفي مـينويسـد (نقـصهـا و كـم و
كسرهايش به جاي خود) اما حتي يك مورد نبوده است كه شاهد استقبال «نقدشـونده» 
بوده باشد. تنها موردي را كه ميتوانم ياد كنم، مورد «نقد آثـار بـزرگ علـوي» (1357) 
است. او كه در همين سال به ايران آمده و كتاب را در تهران ديده بود، بـراي گذرانـدن
ايام نوروز سال 1358 به شيراز آمد. به ديدارش شتافتم و از هر دري سـخني گفتـيم. در
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ميانة سخن از كتاب ياد و از مؤلفش بسيار سپاسگزاري كرد. اندكي پرسوجو كـردم بـه
زودي كاشف به عمل آمد كه كتاب را نخوانده است!  

اساساً كار نظريهپردازي و نقدادبي كاري علمي و فلسفي است. بنابراين ورود در آنها 
آسان نيست. با اين همه جوانان ما در چند دهة اخير به اين كار و نيـز بـه مطالعـة آثـار
لوكاچ، اليوت، ادموند ويلسن، رنه ولك... بسـيار عالقـهمنـد شـدهانـد. حتـي شـاعران و
نويسندگان ما به انتقاد ادبي بيتوجه نيستند، به طوري كه گاه و بيگـاه دسـت بـه قلـم
ميبرند و انتقاد ادبي مينويسند! اما ميدانيم كـه كـار بـه ايـن آسـاني نيسـت. مشـكل
نخست در اين رشته و در كار فلسفهورزي، مشكل واژگان است. مترجماني داريم كه بـه
زبانهاي اروپايي اشراف دارند و زبان فارسي را نيز نيك ميشناسند (ناصرالملك، سـعيد
نفيسي، نصراهللا فلسفي، دكتر هوشـيار، دكتـر لطفـي، محمـد قاضـي، ابـراهيم يونسـي،
هـومر/  اديسـة و ايليـاد (  ابوالحسن نجفي... ) و كتابهاي زبدهاي را نيز ترجمه كردهانـد
افالطون/ دكتر لطفي) اما همين مترجمـان ـ جـز دكتـر لطفـي، آثار دورة سعيد نفيسي،
دكتر حميد عنايت، دكتر شرفالدين خراساني، دكتر عزتاهللا فوالدوند و به ويژه دانشـور
و مترجم بزرگ آثار فلسفي دكتر اديب سلطاني.... كميتشان در اين ميدان لنـگ بـوده
است. ترجمة واژههاي فلسفي باختري به زبان فارسي كار دشواري است و اگر مترجمـي
به عمق معناي آنها پي نبرده باشد، واژهگزيني او خواننده را به بيراهه مـيبـرد. او چـون
اهل فلسفه نيست، واژههايي مانند فوسيس، ايده، متافوسيس، فنومن، آپارانس، اسـانس،
پرزانس، پوزي تيف... براي وي اهميت چنداني نـدارد. بنـابراين در مثـل بـه پيـروي از
ديگران پوزيتيويسم را تحصلي يا تحققيّ ترجمه ميكند و از خود نميپرسد تحققيّ چـه
 Posem در التين قرون وسطي ،pose دارد؟ اين واژگان از كلمة positivism ربطي با
و در فرانسة همان دوره Poser آمده و به معناي نهاد، درنگيدن و نهادن در مكان است. 
از نظر اوگوست كنتُ پوزيتيف به معناي اثباتي، تجربي و مثبت است يعني برترين شكل 
شناخت، بيان ساده پديدارهاي حسي است. او با ارائة سه مرحله تئولوژيك، متافيزيك يا 
فلسفي، پوزيتيف، گفته است كه انسان دو دورة نخست را پشت سر گذاشته و به عنصر 
كنوني يعني دورة علوم مثبت و تجربي گام نهاده است. بنابراين وظيفة علم، بيان صرف 
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واقعيتهاست، نه تعبير و تفسير آنها. زيرا در نظرية شناخت، شكل قوانين عمومي تـاريخ
گسترش اين نظريه و منطق همراه با گرايش تجربي و پديدارشناسي حل خواهدشد.6  

ترجمة كلمه ترانساندانتال به فلسفة متعالي و تعالي نيز نقض غرض اسـت. فروغـي
Tranzentale Philophie را بـا ترجمـة لفـظ بـه لفـظ اروپـا در سيرحكمت در كتاب
Scandere به معناي باالرفتن به فلسفة متعالي ترجمه كرده و اين بدان ماند كـه كلمـة

متافيزيك را به معناي لغوي و اصطالحي ارسطويي آن بفهمند. كانت به يقين تصور باال 
و پايين به معناي ماوراء طبيعت و متعالي يعني آن سوي آسمانها در اين زمينـه نداشـته.
ترانساندانتال يعني فرارونده از تجربة حسي و مراد از آن فلسفة فرارونده يعني شناسـايي

نوع شناخت است.7  
كار ديگري كه در زمينة فلسفه و نقد ادبي در ايـران سـالهـا بسـيار رايـج شـده و
آسيبرسان است، تأليف شتابزدة مشكلهاي نظري اسـت. هسـتند مترجمـاني كـه بـه
سادگي منابع و مآخذ ديگران را برميدارند و به عنوان مراجع تأليفي خود جـا مـيزننـد.
فالن مؤلف در مثل آثار هوسرل را نخوانده، بلكه پژوهشي دربارة هوسرل ديده، آن گـاه
هوس ميكند منابع كتاب يا مقالة ياد شده را بردارد و كتـابي در تحقيـق آثـار هوسـرل
بنويسد. اينها همه نتيجة بيدقتي و اهل تفكر نبودن است. زبـان و تفكـر پشـت و روي
يك سكهاند. زبان نه فقط در عرصة شعر و قصه، بلكه در حوزة فلسفه ورزي نيز اهميت 
حياتي دارد. ما اگر اهل تفكر نباشيم، ظرفيت و ظرايف زبان را نيز درنمييابيم. به سخن 
ديگر تفكر از دانشجويي خوراك ميگيرد. حتي تا چندي پيش «به ما مـيگفتنـد: زيـاد
فكر نكن. اين خيلي بد است. جوانان را از فكر كردن ميترسـانند. چـرا؟ كسـي كـه بـه
تفكر باور ندارد، چهطور امكان دارد كانت يا هگل را بخواند. دكارت ميگويد: ميخواهم 
كه مسائل را زير پرسش ببرم. شك ميكنم تا ببينم چـه چيـزي درسـت و چـه چيـزي
نادرست است. خود خواستن مهم است. تفكر را بايد خواست. جايگاه تفكر در آموزشگاه-

ها كجاست؟ اگر ديديد تفكر در آنجا زير بنايي ندارد يا بيمعني است، كار بسـيار دشـوار  
ميشود.»8  

با اين همه نبايد كارهاي انجام شـده را انكـار كـرد. نقطـههـاي روشـن در فضـاي
فرهنگي معاصر ما كم نيست. ما نبايد قدر و مرتبة خـود را از انـدازة خـودش نـه بـاالتر
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ببريم نه پايينتر بياوريم. ما پشتوانههاي نيرومندي داريم. پيشينيان ما رنج فراوان بـرده
و كارهاي بزرگي كردهاند. چرا بايد به دو حد افراط و تفريط برويم و بگوييم همه چيز از 
بشـويم، بـه شـيوة عقالنـي و روشـمند بـا ماست يا هيچ چيز از ما نيست. اگر واقعبـين
مشكل ها روياروي ميشويم و با كوشش مستمر به جايي كه بايد ميرسيم، كما اين كه 
در همين دورة معاصر ترجمه و تأليفهاي دكتر محمـود هـومن، دكتـر كاويـاني، دكتـر
حميد عنايت، دكتر شرفالدين خراساني، دكتر عبدالحسين نقيبزاده در زمينة فلسفه، ما 
را به سطح انديشهورزي برتري رسانده اسـت. نمونـة بـارز انديشـهورزي و ترجمـة آثـار
كانـت خردنـاب سـنجش فلسفي كارهاي دكتر اديب سلطاني است. او به ويژه با ترجمة
گام بزرگي در كانتشناسي و شناساندن فلسفههـاي بـاختري در ميـدان فلسـفة ايـران
معاصر برداشته است. ترجمة او به دليل ابداع در واژهسازي و راهپيمايي در سرزمينهـاي
ناشناخته و پيشتازي در عرصة فلسفيدن در آغاز با بياعتنايي و حتي مخالفت طرفـداران
فلسفة قديم روياروي شد و عمدة مخالفت ناقدان اين بود كه چرا متـرجم كتـاب بـه راه
مألوف نرفته و سخن و واژگان نـوآورده اسـت. دكتـر اديـب سـلطاني گرچـه وارد ايـن
«هـركس دوسـت مناظرههاي بيثمر نميشود، در جايي با متانت و واقعبيني ميگويـد:
دارد بخواند. من مجبور نيسـتم و كـارم را درسـت انجـام دادهام.9» او بـه همـين شـيوه
ويـت گـن فلسـفي ـ منطقـي رسالة برتراند راسل و فلسفي جستارهاي ارسطو، ارگانون

اشتاين را نيز ترجمه كرده است.   
باري كار و انديشهورزاني مانند دكتر اديب سلطاني فضاي فرهنگي ما را فرحناكتر 

كردهاند. مشكي است كه خود ميبويد، حال عطار ميخواهد بگويد ميخواهد نگويد:  
رونق بازار آفتاب نكاهد   شبپره گر وصل آفتاب نخواهد

مشكل انديشهورزي، بزرگترين مشكل فرهنگي ماست. نشانة بارز تفكـر، شـك و
انتقاد اصولي است. همة نظامهاي فلسفي با شك و انتقاد نظامهاي فلسفي پيش از خود 
آغاز ميشود. نظام فلسفي ارسطو در برابر انديشهورزيهاي استادش افالطون، بر پا شده 
است. اگر هگل سخنان كانت را تكرار ميكرد، ديگر هگل نميشد. متفكر و جامعه تأثير 
متقابل دارند. زمان و دگرگونيهاي اجتماعي بر دانستگي متفكر اثـر مـيگـذارد و از آن
تأثير ميپذيرد. حتي اديبان بزرگ نيز اهل تفكر بودهاند. ما در هرحـال بايـد بكوشـيم و
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راههاي تازهاي را كشف كنيم و اين گفتة كانت را هرگز فراموش نكنيم: «جرأت دانستن 
داشته باش!»  

  
انتقاد ادبي، فلسفي، اجتماعي در ايران از ميانههاي دورة قاجار، نه به صورت تذكره-
نويسي و تقريظ، بلكه به صورتي جديد، آغاز ميشود و نمايندگان مهم آن ميـرزا ملكـم

خان و فتح علي آخوندزاده، در نقد آثار گذشته و معاصـر خـود راه و شـيوههـاي تـازهاي  
ميآورند. اين گونه انتقادها گاه به صورتي مسـتقل و زمـاني در مـتن آثـار داسـتاني يـا
تاريخي و علمي، پيش كشيده ميشود و يكي از نمونههاي بارز آن نقدي است بر شعر و 
باباي اصفهاني آورده است،  حاجي شاعري دورة قاجار كه ميرزا حبيب اصفهاني در كتاب
هـدايت و سـاهاب وغ وغ جمـالزاده، نبـود يكـي بـود يكي دهخدا، پرند چرند و نيز در
ابراهيم گلستان و مقالههاي نيمـا جني درة گنج اسرار چوبك، صبور سنگ مسعود فرزاد،
يوشيج و جالل آل احمد و ذوق آزماييهاي علي دشتي دربارة خاقاني، سعدي، حـافظ و
صائب... انتقادهاي ادبي درخور توجهي ديده مـيشـود كـه بجاسـت بـراي نشـان دادن
تحوالت نقد ادبي معاصر كشور ما بيرون آورده شود و به صورت مستقل مدون به چـاپ

برسد.   
بنابراين انتقاد ادبي و انواع ديگر نقد به صورت جديد در كشور ما پيشينهاي يكصد و 
پنجاه ساله دارد و طبعاً نمايندگان خوبي مانند دكتر پرويز خانلري، پرويز داريوش، دكتـر
زرينكوب، دكتر غالمحسين يوسفي و دكتر شفيعي كدكني... داشته اسـت، امـا بـا ايـن
همه كسي كه شغل شاغلاش انتقاد ادبي بوده باشد كـم داشـتهايـم و همـين موضـوع
احتماالً يكي از موانعي بوده است براي پديد آمدن ناقدي بسـيار تأثيرگـذار و تـا حـدود
مورد پذيرش همگان، اما آن سوي افراط را كه ميگويد «ما منتقد ادبي نداشـتهايـم يـا
نداريم» نيز نميتوان پذيرفت. چرا منتقد با صـالحيت ادبـي نداشـتهايـم؟ آيـا خـانلري،
زرينكوب و غالمحسين يوسفي نقدهاي ادبي خوب ننواشتهاند؟ آيا نقدهاي ادبي پرويـز
داريوش، محمد حقوقي، رضا براهني و ديگران درخور توجه نيست؟ درست است كه اين 
نقدها كمبودهايي دارند، اما آيا ميتوان به دليل وجود اين كمبودها آثار نويسـندگان يـاد

شده را به طور كلي انكار كرد؟  
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در دهههاي اخير افزوده بر پيدايش منتقداني كه نام برديم، ناقدان ديگـري نيـز بـه
ميدان نقد ادبي وارد شدند و مالحظات درخور توجهي دربارة رمـان، شـعر، فـيلم، قصـه
كوتاه، و نيز دربارة آثار فلسفي و ترجمة آن آثار پديد آورند و بر رونق بازار انتقاد افزودند. 
عاملي كه در اين زمينه بسيار مؤثر افتاد، ترجمة آثار فلسفي و انتقادي اروپا بود از جملـه
شعر... بـه وسـيلة سـهيل افنـان، فن يا شاعري هنر ارسطو به نام پوئتيك ترجمة كتاب
دكتر فتحاهللا مجتبايي و دكتر زرينكوب. كمكم ناقدان ما با آثار انتقادي كانـت، هگـل،
ماركس، پروفسور ريچاردز، گئورگه لوكاچ، پلخانف، نوتروپ فراي، رنه ولك... در زمينـة
زيباشناسي، فلسفة هنر و نظريههاي نقد ادبي آشنا شدند و روش كار را آموختند. پيش از 
را نوشت كه سالهـا در سنجي سخن اين يا همزمان با آن دكتر لطفعلي صورتگر كتاب
دانشگاهها تدريس ميشد. اين كتاب كه پس از شهريورماه 1340 پديد آمـد، اقتبـاس و
An outline of Modern Knowledge پروفسـور ريچـاردز ترجمـة آزادي از كتـاب
است كه تا حدودي با موازين انتقاد ادبي گذشتة مـا نيـز تطبيـق داده شـده و مؤلـف در
بخشهايي از كتاب به واكاوي و تفسير آثار بعضـي از شـاعران فارسـي از جملـه اشـعار
فردوسي دست زده است تا راهنماي پژوهشگران ادبي ديگر ما باشد. چـاپ كتـابهـاي
دكتر سيروس پرهام در دهة  ضدئاليسم و رئاليسم دكتر زرينكوب در دهه سي، ادبي نقد
چهل... در پيشبرد فن انتقاد ادبي در ايـران تـأثير بسـيار داشـت و كـار ادامـه يافـت تـا
سرانجام به ترجمه كتابهاي لوكـاچ، نـوتروپ فـراي، كلينـت بـروكس، رنـه ولـك، و
ريچاردز كشيد. با اين همه در اين كار مانند بسياري از كارهاي ديگر برنامة معيني وجود 
نداشت و مترجمان و منتقدان ما راه را ميـانبـر پيمودنـد. در مثـل نوشـتة بسـيار مهـم
را در اواخر دهة هفتاد رضا سيدحسـيني بـه فارسـي ترجمـه واال شيوة دربارة لونگينوس
كانت (ترجمـة عبـدالكريم رشـيديان) در دهـة داوري نيروي نقد كرد و هم چنين كتاب

هشتاد به چاپ رسيد.   
انتقاد ادبي دورههاي ساماني، غزنوي و سلجوقي (قرن سوم هجري به بعـد) بيشـتر
سوية زبانشناسي و كالمي داشته است و البته از فن شعر و فـن بالغـت ارسـطو بهـره
بسيار برده است. به عنوان مثال ابوهالل عسكري گفته است: «سخن منظوم بر سـخن
منثور برتري دارد. شعر با مسائل ديني و سياسي كاري ندارد، بلكه داراي معاني ويـژهاي 
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است كه در خطابه و رساله بيان نميشود.... هرچند پاية شعر بر دروغ و صـفات مبالغـه-
آميز و بيرون از عرف و عادت و تعبيرهاي دروغين است، بر نثـر برتـري دارد...  »11 ابـن
رشيق مينويسد: «كالم بر دو نـوع اسـت: منظـوم و منثـور و هريـك از ايـن دو داراي
درجاتي است: خوب، متوسط و پست. در نظر اهل فن اگر دو طبقه از اين دو نوع كـالم
12 از كتـابهـاي  .« در فصاحت و بالغت يكسان باشد، شعر همواره برتر شمرده ميشـود
عبدالقاهر جرجـاني نـام بـرد البالغه اسرار مهم فنهاي بالغت و شاعري گذشته بايد از
كه به ويژه دربارة «استعاره» مالحظات بسيار دقيقي دارد كه امروز نيـز در نظريـههـاي
شعري جديد مانند نظريههاي ياكوبسن و اشكلوسكي اهميت فوقالعاده يافته است. هـم
از زمان باستان، فيلسوفان و هنرشناسان دانستگي انساني را به دو بخش عمـده تقسـيم
ميكردهاند: عقالني، تخيلي (عاطفي و حتي الهـامي) كـه بـه نظـر آنهـا در سـتيزه بـا
يكديگرند. نيروهاي غيرعقالني را ميتوان خطرآفرين يا نيكوكار دانسـت. رؤيـا ممكـن
است هدية الهي باشد يا راه آساني براي نفوذ شيطان. نظريههاي فرويد و يونگ تالشي 
است براي مطالعة منظم اين فرارونـدهاي غيرعقالنـي دانسـتگي بشـري و هـمچنـين

«خـود» بـالغ مـا   اظهاري است دربارة تقدم آنها در تكامـل زنـدگاني مـا. بنـابراين اگـر
را فراروندهاي ناخودآگاهي تعيين و مشروط مـيكننـد، پـس ايـن واقعيـت بـه روشـني
داللتهاي عمدهاي در پژوهش ادبي دارد. زيرا در ايـن عرصـة گفتمـاني، ناخودآگـاهي

بيش از عوامل ديگر به آزادي بيان ميشود.13  
فرويد مدعي بود كه خودآگاهي، نظامي از «دانشها»ست به ويژه در اميال كودكان 
كه در جريان معمولي تغذيه و رشد بازداشته ميشود، زماني كه كودك، ماهيت اجتماعي 
مييابد و قيد و بندهاي تمدني ميپذيرد، به ويـژه قيـدها و محـدوديتهـاي جنسـي را.
رانشهاي كودكان در تالشند خود را بروز دهند، اما فقط ميتوانند خـود را بـه صـورت-
هاي نامستقيم بيان كنند يعني به صورت نشانهها، شوخيها، رؤياهـا زمـاني كـه منـع و
مميزي «فراخود» از كار ميافتد. روانكاوي كالسيك، متنهاي ادبي را همچون نشانهها 
يا رؤياها در نظر ميآورد. يعني اين متنها را طوري مطالعه ميكرد كه گويي آنهـا بيـان
مستقيم روح مؤلفاند. ژاك الكان در تفسير خود از فرويد به طور مسـتقيم ناخودآگـاهي
را با زبان پيوند ميدهد: ناخودآگاهي از پيوند ناسازگار بين زبان، نظـام نمـاديني كـه مـا
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پس از دورة كودكي به آن ميرسيم، و ميل به وجود ميآيد. او الگوي سوسور از زبان را 
در مقام نظام نشانهها به كار ميبرد كه در آن داللتها به طور دلبخواهي به مـدلولهـا
متصل ميشود. الكان تمايز ابداعي ياكوبسن بين ساحتهاي استعاري و كنايهاي زبـان
را ميپذيرد و نشان ميدهد كه رؤياها به وسيلة ايـن فرارونـدهاي زبانگـاني، سـاختمان
يافتهاند و اين موازي است با نظرية فرويد دربارة چكيدگي (خالصـه كـردن) و جابـهجـا

كردن فرويدي.14  
«كريستوا» نظرية روانكاوي را به منظور برتري دادن شعر در نظم عام گفتمـان بـه
كار ميگيرد و مدعي اسـت تفكـر غربـي هميشـه در مفـروض داشـتن لـزوم شناسـندة
(سوژه)اي يگانه شده تأكيد داشته است، سوژهاي كه به وسيلة واسطة تثبيت شدة نحوي 
تضمين و آماده شده، نحو و تركيب زباني منظم، دانستگي منظمي را فراهم ميآورد. بـا
اين همه نيروي خرد هرگز چيزها و كاروبارها را به خواست خود تنظـيم نكـرده اسـت و
لذت و ميل به كار از هم گسيختن خطـوط روشـن عقالنيـت ادامـه دادهانـد. موجـودي
انساني عرصهاي است كه جريان نامعين انگيزههاي مادي و روحي سراسر آن را موجآسا 
و به طور مكرر درمينوردد. چنين جريان موجآسايي را محـدوديت خـانواده و جامعـه، از
كودكي فرد به تدريج تنظيم ميكند. زيرا زير سطح زباني و كردار اجتماعي ضبط و ربط 
شده فرد بالغ جريان جاري ماقبل زباني او در عمل و در جـوش و خـروش اسـت. ژوليـا
كريستوا اين فراروند زباني و اجتماعي را «نشانة» مادي (semiotic) مينامد. چـرا كـه
مانند فراروند سازمان نيافتة داللتگر عمـل مـيكنـد، يعنـي بـه نظـم درآوردن جريـان
جوشــان «نشــانه»، منطــق، نحــو و عقالنيــت بــه وجــود مــيآورد و او ايــن كـُـنش را 
«سمبوليك» (نمادين) نام مينهد. شعر و به ويژه شعر مدرن انگيزههـاي شـوق و ميـل
نشانهاي را مجاز ميدارد پديدار شوند و عامل «سـمبوليك» را تهديـد كننـد. هنرمنـد و
شاعر پيشتاز (avant-garde) با گرايشهايي كه به وسيلة ساختارهاي بازدارنده تحميل 
نظم ميكند، به ستيزه برميخيزند. او همچنين در جاهايي از كتاب خود يادآور مـيشـود
كه فاشيسم بسياري از اين هنرمندان را شيفتة خود كـرد، در مثـل از راپاونـد و دي. اچ.

الرنس را.   
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از نظــر كريســتوا «نشــانه»اي و «نمــادين» در زهــدان فرارونــد داللــت، دو وجــه 
جدانشدنياند و به دو سوية شناسنده (سوژه) اشارت دارنـد و آنهـا را شـاخص و نمايـان
ميسازند. در نمايشنامة تراژيـك آنتـيگونـه و در زبـان يونـاني واژهاي هسـت كـه بـر
«نشان» و «رد پا» داللت دارد و كريستوا مفهـوم واژگـان خـود را از آن گرفتـه اسـت.
روانكاوي فرويدي غالباً ساختار رانـد (سـائق)ها و فرارونـدهاي اصـلي جابـهجـا كـردن
(جانشيني) و خالصه كردن را ميپژوهد و كريستوا به اين مسأله توجه بسـيار دارد. او در
تعريف «نمادين» ميگويد: «تأثير اجتماعي رابطه با ديگري را كه از راه قيـد و بنـدهاي
واقعي و مشخص تفاوتهاي زيستشناختي مانند تفاوت جنسي و ساختارهاي خانوادگي 

واقعي و مشخص تاريخي نظم يافته، سمبوليك ميناميم.»   
«نشــانه»اي و  ــي (ديناميــك) ــي و نيروي ــراي عرضــة شــرحي از رابطــة درون او ب
«نمادين»، مفهوم «كورا» فضا chora (يا آوند، بطن، رحم، زهـدان) را جسـورانه پـيش
«كـورا» فضـا يـا افالطـون گرفتـه اسـت. تيمائوس ميكشد. او اين مفهوم را از رسالة
پرورندة همة «شدن»هاست... افالطون كه در اين جا از استعارة زايش بهـره مـيگيـرد،
آوند (بطن) را با مادر و «الگو» را با پدر و حاصل آميزش آنها را با فرزند قياس ميكنـد.
او در آغاز رسالهاش دو شكل از واقعيت را ميشناساند: الگوي عقالني و پايـدار (ايـده) و
نسخه بدل ديده شدني و متغير آن. سپس سومين شكل را بـر آن دو مـيافزايـد، يعنـي
فضا يا آوند هستي. به اين دليل كه باشنده يا موجود بايد جايي باشد و فضايي را اشـغال
كند. كريستوا اين مجاز مادرانة افالطون را بازمييابد. تن از نظر او گوشـت، هورمـون و
خون دارد، هم بيرون از زبان است و هم نيست. او در اين جا براي نگهداشتن اين ابهـام
ميگويد: كوريـون جانوران و دوسويگي گويا به «كوريون» اشارت دارد. ارسطو در كتاب
بر غشائي داللت دارد كه جنين را در رحم احاطه ميكنـد. ايـن غشـا دو ويژگـي تنـاني
(فيزيولوژيك) دارد كه در اينجا به استعارهاي كريستوايي بدل ميشـود. كوريـون اساسـاً
ساختمانِ بافتي مضاعفي دارد و از اين رو ميتواند همچون جايگاهي در نظر آيد كـه در

آنجا ساختمان بدن مادر پايان گرفته و ساختار بدن جنين آغاز ميشود.   
بنابراين، «كوريون» فضايي ميسازد كه در آن جـا ديگـر ـ بـودگي جنـين متمـايز  

ميشود. در بدن جنين كه مانند قلمهاي ميبالد، چيزي استوار يعني «ديگره» اي وجـود
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دارد. كوريون همان جايي است كه آغازينترين فراروندهاي داللت در آن پديد مـيآيـد.
باري «كورا» از نظر كريستوا پيشاپيش محدود به قيـد و بنـدهاي اجتمـاعي ـ تـاريخي
است، قيدهايي مانند تفاوت جنسي و ساختار خانواده. بنابراين در بسـتر يـاد شـده حتـي
«نشـانهاي» در فرارونـدهاي پيونـد دهنـدة تـن پيش از پا برجاي شدن نشـانه، عـاملي
شناسنده به چيزها و نياكان خانواده به ويژه نياي مادري در كار است. «اين دوگانه بودن 
بنيادي حاصل انگيزههايي است كه بـدن نشـانه شـناختي شـده را بـه جايگـاه انشـقاق
هميشگي بدل ميكند.» با اين همه بدن مادر هم اصل آرايندة «كورا»ي نشانهاي است 
و هم ابزار ميانجي قانون نمادين روابط اجتماعي و سوژة جنيني. بنابراين كـورا فضـايي
است كه خود در آن جا هم آفريده و هم انكار ميشود، جـايي كـه يكتـايياش در برابـر
فراروند دگرگونيها و ماندگاريهايي كه به وجود آورندة او بودند، از هم ميپاشد... هنـر
از آنجا كه به ژرفناهاي فراروند داللت راه ميبرد، عامل نوزايي است و شعر يا ادبياتي از 

آن قسم كه ماالرمه ميستايد، در فضاي زنانة موزوني آفريده ميشود.»16  
ــة ــة فورماليســتهــاي روســي: ياكوبســن، اشكلوســكي و نظري ــه نظري ــون ب اكن
ساختارگرايي ميپردازيم. هر دو نظريه سنجش هنر و آثار ادبي را بر بنياد عوامل درونـي
ســازندة «مــتن» مــيگذرانــد و بــه اعتبــاري بــه نظريــة ارســطو مــيرســند. نقــدهاي 
جامعهشناختي، روانشناختي و اخالقي عوامل بروني مانند روابـط توليـدي اجتمـاعي يـا
انگيزههاي عاطفي يا واپس زده شده ميل يا اصول اخالقي... را واكـاوي مـيكننـد، امـا
فرماليسم و ساختارگرايي به خود زبان و متن توجه دارنـد. چـرخش زبانگـاني فلسـفه و
انتقاد در قرن بيستم، مفهوم ساختار را تغيير شكل داده است. با اين همه منطقـي اسـت
بعد اولية ساختارگرا را در مثل در «هنر شاعري» ارسطو به ديده آوريم. گزارش او دربارة 

ساختار طرحهاي داستاني درام به چهار طرح ممكن فروكاسته ميشود:  
الف) طرحهاي ساده. ب) طرحهاي رويدادهاي ناگهاني. ج) طرحهاي اكتشـافي. د)

طرحهاي رويدادهاي ناگهاني همراه با كشف.   
«سـاختارگرا» بـه ارسطو در تأكيد بر چهارمين به عنوان بهتـرين طـرح از رويكـرد
معناي جديد، جدا ميشود. نظريهپـرداز سـاختاگرا بـا كشـف رديفـي از متغيرهـايي كـه
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ميتوانند همة بازنمايشهاي دراماتيك ممكن را به وجود آورند، بسنده ميكنـد و ديگـر
آن كه الگوي ساختارگرا غالباً شكل «تضادهاي زوجي» به خود ميگيرد.   

گزارش فردينان دوسوسور از نظام زبان (النگاژ) ميگويد كه موضوع مطالعهاش نـه
(parole) انسـاني بـه فردي، بلكه اجتماعي است. او نميكوشد توضيحي دربارة گفتـار
دست دهد، بلكه ميخواهد خودگفتار (سخن) را تبيين كند؛ يعني نظامي را كه در زيرازير 
گفتار آدمي قرار گرفته است. اگر اين نظريه را دربارة ادبيات بكـار بـريم، بـه ايـن معنـا
خواهدبود كه ما نه فالن شعر يا بهمان نمايشنامه، بلكـه نظـامي كـه آنهـا را بـه وجـود
ميآورد، مطالعه ميكنيم. براي منفرد ساختن نظامي زبانگاني ضروري اسـت كـه بـرش
همزماني را از جريان در ـ زماني زبان جدا سازيم. سوسور در اين جـا زبـان را بـا بـازي
فهمپذير شطرنج مقايسه ميكند. ما براي ادراك نظام بازي شطرنج و كشف قواعدي كه 
در عمل بازيگر پي ميگيرد، نيازمنـديم همـة تغييرهـاي زمـاني را كـه در بـازي اتفـاق
ميافتد، به دست غفلت بسپاريم (در مثل همة تغييرها و تنوعات عملكـرد مهـرههـا را).
همين طور اگر ميخواهيم نظام زيرين نوعي ادبي را بفهميم، نمونههـاي مـورد مطالعـة

خود را آن چنان كه متعلق به نظم همزمان هميشگي، است در نظر آوريم.   
تاريخ از اين منظر فقط ميتواند به عنوان توالي لحظهها و حلقـههـاي درــ زمـاني
(تقويمي) وجود داشته باشد. از نظر سوسور زبان در مقام نشانهاي در ميان نظام نشانهها 
(عالمتها)، لحاظ ميشود. «عالمت» همان چيزي نيست كه نظريههـاي زبـاني ديگـر
«نماد» مينامند. نمادُ رقمي زبانگاني مرتبط با ارجاع است. مـينويسـيم يـا مـيگـوييم
درخت، و حروف د. ر. خ. ت، شكل درختي را كه بيرون از ماست، به دانستگي مـيآورد. 
عالمت ارتباط ضروري با هرگونه ارجاعي ندارد، بلكه داراي ساختاري دوبخشي اسـت و

مركّب است از دال و مدلول كه در كل نظام ارجاعي يا داللت ناميده ميشود. 17  
از نظر ياكوبسن نشانه (عالمت) زبانگاني از لحاظ نظم و آرايش دو وجه دارد:  

الف. تركيب: هر نشانهاي از عالئم مقوم و / يا ساخته ميشود كه فقـط در تركيـب
با ديگر نشانهها به وقوع ميپيوندد. يعني هر واحد زباني در يك و همان زمان به عنوان 
زمينه براي واحدهاي سادهتر و / يا به كار ميرود تـا زمينـة خـود را در واحـد زبانگـاني
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بغرنجتري بيابد. از اينرو هر تجمع بـه فعـل واقعـي واحـدهاي زبـاني آنهـا را در واحـد
باالتري متصل ميكند. تركيب و بافت (ساخت) دو وجه عملكرد مشابهاند.   

ب. گزينش: گزينش بين بديلها متضـمن امكـان جانشـين كـردن ايـن بـه جـاي
ديگري است كه از جهتي معادل آن يكـي و از جهتـي متفـاوت بـا آن اسـت. در عمـل
گزينش و جانشينسازي دو وجه يك عمل هستند... روشن است كه مداخلههاي گفتاري 
ميتواند در مراتب متغير بر ظرفيت فردي براي تركيب و گزينش واحدهاي زباني تـأثير
بگذارد و در واقع مسأله اين كه كدام يك از اين دو عمل اساساً آسيب ديده در توصـيف
(aphasia) معنـا و كردن، تحليل كردن و طبقهبندي اشـكال گونـاگون زبـان پريشـي

مفادي بسيار دور از دسترس از آب درميآيد.  
دربارة پريشيدگي زباني گونة نخست (نابسـندگي گـزينش) زمينـه (بافـت)، عـاملي
ضروري و قطعي است. زماني كه گزينش با تكههاي كلمهها و جملهها به نمايش درآيد، 
چنان شخص بيماري به آساني آنها را تكميل ميكند. گفتار او صرفاً واكنشي است، و به 
سهولت به مكالمه ادامه ميدهد، اما در آغاز كردن گفتوگو دشواريهـاي زيـاد دارد. او
ميتواند زماني كه مخاطب پيامي است يا ميپندارد چنين است به خطابكنندهاي واقعي 
يا خيالي پاسخ گويد. به ويژه براي او درست كردن يا حتي ادراك گفتماني مسدود مانند 
مونولوگ (تك گفتاري)، دشوار است. اظهارات او هر قدر بيشتر وابستة زمينة گفتار باشد، 

بهتر از عهدة وظيفه لفظي خود برميآيد.  
در نظرية زبان از آغاز قرون وسطي به تكرار گفتهاند كه كلمه بدون زمينـه، معنـايي
ندارد. اعتبار اين گفته به هرحال محدود به زبان پريشي يا دقيقتر بگـوييم محـدود بـه
قسمي زبانپريشي است. در موارد آسيبشناسي به بحث گذاشته شدة كلمهاي منفرد، به 
فعل معنايي جز ياوهگويي ندارد. چنان كه آزمونهاي فراوان آشكار ساخته بـراي چنـين
بيماراني تلفظ كلمهاي واحد در دو زمينة متفاوت صرفاً بر زبـان آوردن دو كلمـة همنـام
است (مانند بر زبان آوردن كلمة شير به معناي مايع خوردني و حيوان درنـده). از آن جـا
كه لغات مشخص در قياس با كلمههاي همنام اطالعات بيشتري به ما ميدهد، بعضـي
از اين گونه اشخاص زبان پريش مايلاند كه بديل بافتاري كلمهاي را به وسيلة واژگاني 
متفاوت عوض كنند. واژگاني كه هريك از آنها خاص محيط داده شدهاي اسـت. از ايـن
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رو بيمار گولد اشتاين هرگز كلمة «چاقو» را به تنهايي به كـار نمـيبـرد، ولـي برحسـب
كاربرد و فضاي پيراموني آن به طور متناوب چاقو را «مدادتراش»، «سـيب قـاچ كـن»، 
«چـاقو» از شـكلي »، «كارد و چنگال»... ميناميد، به اين ترتيب كلمـة كارد نان بري»
عادي تغيير مييافت به طوري كه ميتوانست در شكلي محدود به تنهايي، به كار رود.   
«مـن خانـهاي خـوب، تـاالر ورودي، بسـتر خـواب و بيمار گولد اشتاين ميگويـد:
آشپزخانهاي مناسب دارم. البته خانههاي بزرگتري هست، فقط براي عزَبهـايي كـه در
عقب خانة من زيست ميكنند» شكل صريحتر يعني گروه كلمات «مردم ازدواج نكرده» 
ميتوانست جانشين كلمة «عزبها» شده باشد، اما اين واژگـان متحـداللفظي را مـتكلم
برگزيده بود. زماني كه به طور مكرر از بيمار پرسيدند كلمة «عزَب» به چه معني اسـت،
او پاسخي نداد و آشكارا مضطرب شد. پاسخي مانند «عزَب مردي است ازدواج نكـرده» 
يا «مردي همسر نگزيده يعني عزَب» اسنادي معادلهاي و در نتيجه رديفـي از فرافكنـي
جانشين سازي از رمزگان قاموسي (lexical) زبان انگليسي را در زمينه و بافـت پيـامي
داده شده به نمايش ميگذارد. عبارتهاي معادل به صورت دو بخش جمله درميآيـد و
َب»  در نتيجه همجواري بهم بسته ميشود. بيمار زماني ميتوانست عبارت درست «عـز
را برگزيند كه زمينة محاورهاي عادي دربارة «خانههاي عزَبها» آن را تأييـد كنـد، امـا
نميتوانست رشتة جانشيني عزَب مساوي است با مرد همسرنگزيده را به عنوان موضوع 
جمله مورد استفاده قرار بدهد. زيرا توانايي او براي گزينش ارادي و جانشينسازي آسيب 
ديده بود. جملة معادل و همچندي كه بيهوده از بيمار مطالبه مـيشـد، بـه عنـوان تنهـا
اطالعات آن منتقل ميشود: «عزَب» يني «مرد ازدواج نكرده» يا «مرد همسـر نگزيـده

يعني عزَب»...   
گسترش دادن گفتمان در مسير خود ميتوانست دو رشتة متفاوت معناشناسـي را در
خود جاي دهد: موضوعي ممكن است به موضوعي ديگر راه برَد، چه از طريق مشـابهت
آنها چه از طريق مجاورتشان. شيوة مجازي (استعاري) متناسبترين واژگان خواهد بود 
براي مورد نخست و شيوة كنايهاي براي مورد دوم. چرا كه آنها چگاليدهترين بيان خـود
را به ترتيب در استعاره و كنايه مييابند. در زبانپريشي يكي يا ديگري از اين دو فراروند 
محدود يا به كلي مسدود ميشود، تأثيري كه مطالعة زبانپريشي را به وجود ميآورد بـه
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ويژه براي علم زبانشناسي روشنگر است. در رفتار لفظي عادي و بهنجار هر دو فراروند 
مدام عمل ميكنند، اما مشاهدة دقيق نشان خواهد داد كه زير نفـوذ الگـويي فرهنگـي،
شخصيت و شيوة لفظي به كدام يك از اين فراروندها مقام برتري بر ديگـري را خواهـد

داد. 18  
نظريههاي انتقادي و انتقاد ادبي بسيار ديگري نيـز وجـود دارد كـه دربـارة هريـك
كتابها نوشتهاند و گفتمان دربارة آنها در اين مقال نميگنجد. باري انتقادنويسان ما هر 
كدام به داليلي اين يا آن نظريه را پذيرفته و بر بنياد آن نقد ادبي يا فلسفي نوشـتهانـد.
توفيق نسبي يا توفيق منقدانّ ما به اين گزينش و نيـز بـه نحـوة بكـاربردن درسـت آن
بستگي داشته و دارد. گمان ميرود در دهههـاي اخيـر پـژوهشهـاي نقادانـة بهتـر يـا
دستكم دامنهدارتري در عرصة نقد ادبي ما به ظهور رسـيده و اسـتقبال فرهنگمـداران،
شاعران و نويسندگان از آن شوقآميزتر و گستردهتر شده اسـت و طبعـاً اگـر ايـن روش
ادامه يابد و ناقدان ما در كار سنجش و نقد آثار ادبي و فلسـفي دقـت و تفكـر بيشـتر و
ژرفتري داشته باشند، حاصل كار غنا و برد بيشتري خواهد داشت تا اين «قند پارسـي» 
نه فقط به «بنگاله»، بلكه به سرزمينهاي ديگر نيز برود و كام مشتاقان را شيرين كند.  
روش كار نويسـنده بيشـتر التقـاطي و فورماليسـتي اسـت. بـدين معنـا كـه اول از
نظريههاي گوناگون: روانكاوي، جامعهشناسي، روانشناسي و پسانوگرايي بهره ميگيـرد
و جابهجا عناصر و واژگان هريك از آنها را بـه كـار مـيبـرد و حتـي از واژگـاني ماننـد
«آشناييزدايي»، «كاتارسـيس»، «تانـاتوس»، «اروس»، «فاصـلهگـذاري، فلـش بـك
(بازگشت به گذشته)، فرافكني، پرسونا، آركه تيپ... نه فقط بـراي روشـن كـردن، بلكـه
براي توجيه متن و توجيه توفيق نويسندة متن به تكرار استفاده مـيكنـد، در حـالي كـه
وظيفــة ناقــد افــزوده بــر روشــنگري، عيــبجــويي نقــصهــاي كالمــي، ســاختاري و 
شخصيتپردازي... متن نيز هست. مهمتر از اينها تشخيص گوهرة متن اسـت. پـيش از
هر چيز بايد ديد متن داده شده قصه يا رمان هست يا نيست. در جز اين صورت، پاورقي 
طوالني «رابعة» حسينقلي مستعان و عموم قصـههـاي بـازاري را مـيشـود بـه كمـك
«بابـاگوريو»  واژگانهاي انتقادي و نظريههاي ادبي به همان صورتي نقد كرد كه رمـان
مجيـد قيصـري نـه رمـان، بلكـه گـزارش شـامي شماس اثر بالزاك را. به عنوان نمونه
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نبـود جنگـي بود جنگي و تلو باغ خستهكنندهاي است و هيچ امتياز داستاني ندارد. [البته
بـه قيصري داستانهاي بسياري خوبي است و او در اين داستانها خوش مـيدرخشـد.]
مينويسد: «دربارة پيرنـگ... اشـارة نويسـنده در شامي شماس هرحال ناقد دربارة كتاب
ابتداي داستان به كتابي است كه اتفاقي بـه دسـتش مـيرسـد كـه ايـن توضـيحات در
داستان امروزي ميتواند به وجهي پست مدرني تعميم داده شـود كـه گرچـه در مقدمـة
يك و دو مطرح شده است، اما برخي از مختصات فراداستاني به خود گرفته، داستاني كه 
در باب خود داستان سخن ميگويد كه در رمانهاي نـو يـا پسـت مـدرن بـه آن توجـه
ميشود، مانند داستان «اگر شبي از شبهاي زمستان مسافري» كالوينو يـا تـوجهي بـه
رمان «صيد قزل آال در آمريكا» فقط از حيث توضيح يا داستاني دربـارة داسـتان كـه در
رمان «اگر شبي از شبها.... » در ابتداي داستان به مخاطب ميگويد تو داري «داستان 
«صـيد قـزلآال» در همـان ابتـدا مـيگويـد: اگر شبي.... » را ميخـواني و در داسـتان

خوشآمدي.» (صفحة 6 دستنويس)  
اين نقد نيست، مصرف نظريه است. افزوده بر اين نويسندة «رمان» و خوانندة آن را 
سـروكار دارد. چنـدي پـيش كالوينو گمراه ميكند كه در اين جا با رماني همطراز رمان
رمان پورنوگرافي و بازاري سادهاي به دستم رسيد كه به شيوة رمان چند روايتكنندهاي 
«وقتي كه جان ميسپرم» فاكنر نوشته و چاپ شده بود. در خواندن اجمالي آن بـه ايـن

نتيجه رسيدم كه كتاب به مفت هم نميارزد.   
روش كار نويسنده نقد روش رسالهنويسي است، بيشتر به فـورم كـار توجـه دارد. در
احمد شاكري چنين ردهبندي را ميبينيم: مقدمه،  مخفي انجمن مثل در بخش نقد رمان
چكيدة داسـتان، مكتـب، نـوع، محـور داسـتان (عنصـر غالـب)، گـره داسـتان، معرفـي
شخصيتها، خالصة داستان، نقد كلـي، شخصـيتپـردازي، پيرنـگ، زاويـة ديـد، نثـر،
درونمايه، امتياز.... شايد چنين كاري براي ارائه رسـالهگونـهاي، در دانشـكدهاي مناسـب
باشد، اما در مقاله يا در كتاب انتقاد ادبي كه افراد گوناگون با اطـالع و دانـش و سـليقة
گوناگون ميخوانند يا خواهند خواند چندان كارآيي ندارد، چرا كه خود نقد عرضـه شـده،
ميبايست كليتي مستقل و هنري و ظريـف باشـد و داراي انسـجام و همـاهنگي ماننـد
كلينت بروكس (دربارة ارنست همينگوي،  پنهان خداي ادموند ويلسن، آكسل قلعة كتاب
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(دربـارة خـاموش نيلـوفر فاكنر، اليوت... ) يا نمونههاي ايراني آنهـا را بـه دسـت دهـيم
) همـين كتـاب   )1384 حـورا يـاوري آينـه در زنـدگي سهراب سپهري) صالح حسيني و
فـروغ اشـعار (دربارة غربزدگي آل احمد، از قاف تا ق محمود مسـعودي، آينه در زندگي
عباس معروفي... ) از  مردگان سمفوني پارسي پور، شهرنوش شب معناي و طوبا فرخزاد،
عنوان، مقدمه و سرلوحة فصلها گرفته تا واكاوي متنها، نشـان دادن فـراز و نشـيب و
اسلوب داستانها و شخصيتپردازيها و فضا... همه و همه بـر بنيـاد دانـش روانكـاوي
مدرن پژوهيده شده (ناقد در فرانسه و آمريكا روانشناسي خوانـده و در روانكـاوي نيـز
تخصص دارد. ) او حتي آثار جالل آلاحمد را نيـز بـر بنيـاد دانـش روانكـاوري تحليـل
بـر سـنگي ميكند: روايتي كه آلاحمد از شناخت مجموعة عوامـل فرهنگـي جامعـه در
احوال، به دست ميدهد، آئينة تمامنماي روزگار او و سرگردانيهـاي شرح مثالً و گوري

خود اوست.»19  
گفتيم منتقد بر بنياد اصل پيش نهاده يا سنجيده شده سـاختمان كـار خـود را برپـا
ميكند، بنابراين نميتواند و نبايد اصل ديگري را كه به نتايج ديگري ميرسـد، بپـذيرد.
به عنوان مثال نقد جامعهشناختي از منظر اجتماعي ـ تاريخي به ادبيات مينگرد يا آن را 
سند تحوالت اجتماعي ميداند يا محصول روابط توليدي دورة معيني از جامعه به شـمار 
ميآورد. همة اين نظرگاهها، فورماليسم، تأويل، نقد اخالقي... را رد و انكار ميكننـد. بـه
اين دليل كه نويسنده و آثارش را از جامعه و دگرگونيهاي جامعه جدا ميسـازد و توجـه
نميكند كه اين جامعه است كه محيطي را آماده، مساعد يا محدود ميكند كـه از درون
آن نويسنده و هنرمند سر برميآورد. نقـد جامعـهشـناختي ادبـي در همـة دورههـا غالبـاً
تفسيري است از دگرشدگي ارزشهاي فرهنگي حاصل از تغييرات اجتماعي، چنـان كـه
گفته شده است «پس از بروز جنگهاي داخلي در پي قتل ژوليوس سزار، شـاعر رومـي
«هوراس»، دورة جديد كالسيسيم نويني را گشود كه در آن ظرافت، آراستگي و اخالقي 
سخت دقيق و استوار در سبك ادبي بيان ميشـد. سـايه روشـنهـاي بذلـهگـوييهـاي
هوراسي به جـاي خـامي و خشـونت طنزهـاي لوسـين نشسـت و هـم چنـين پـس از
جنگهاي داخلي انگلستان شـاعراني كـه بـه سـبك شـاعران دورة اوگوسـتوس شـعر
ميسرودند، از ظرافتگويي شاه و دربارياني كه به تازگي از تبعيد فرانسه بازگشته بودند، 
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از جايي كه «بالغت» و «مناظره» ترويج ميشد... استقبال كردند. لطافت و عقل سـليم
 John Denis ظريف و آراسته، جانشين ابتذال و سختگيري پارسايانه شد. جان دنـيس
در آغاز قرن هيجدهم با اشتياقي تبآلود به اين ايام سرشار از آرامش چارلز دوم عطـف
) طبقـة متوسـط توجه كرد، زماني بس پيشتر از زماني كه سخته بودن (متانـت، جـديت
دوباره پديدار گردد. او گاليه ميكند كه در برهوت فرهنگي كسب و كار و سياستبـازي

جديد، مهارتهاي طنز و كمدي از دست رفته است.20  
نقد جامعهشناختي به اين ترتيب و برپاية اصل پذيرفته شده به كار ميپردازد و نقـد
روانشناختي يا فورماليستي هم چنان كه ديديم برحسب اصلهايي كه پيش نهادهاند يـا
پذيرفتهاند. اما نويسندة كتابي كه در دست داريد در پي قسمي «نقد تركيبي» يا به تعبير 

ما در پي «نقد التقاطي» است:  
بسياري از آثار [ادبي] را نميتوان تنها در قالب يك رويكرد، مكتب و فرمول بررسي 
كرد. در واقع گاهي اثر در قالب يك يا حتي دو و يا سه مكتـب هـم نمـيگنجـد و الزم
است اثر را با چند رويكرد مطالعه كرد. در اين ارتباط بايد گفـت بهتـرين روش اسـتفاده
تركيبي از رويكردهاست. مانند پژوهش تحقيقي كه در قالـب يـك روش اسـتقرايي يـا
قياسي جواب نميدهد و بايد از روش تركيبي براي رسيدن به جواب اصلي استفاده كرد. 
بنابراين منتقد ممكن است هرگز نتواند برخي از آثار [ادبي و هنري] را مـثالً بـه صـرف

اين كه نشانهاي اسطورهاي يا فمينستي دارد، در همان قالب خاص بررسي كند.   
در برابر اين «پيش نهاد» نخست بايد گفت «پژوهش تحقيقي» با نقد ادبي تفـاوت
دارد. دوم اين كدام اثر هنري و ادبي است كه در «قالـب همـة رويكردهـاي انتقـادي» 
تالسـتوي را در چهـارچوب صـلح و جنـگ ميگنجد يا گنجيده است؟ در مثل ميتـوان
رويكرد هرمنوتيك يا مطايبات عبيد زاكاني را به روش «سيال دانستگي» واكاوي كـرد؟
آن اثر ادبي كه چنين ماهيتي داشته باشد، كجاست؟ اين چنين شيري خـدا هـم نافريـد!
سوم اينكه آن منتقدي كه به ارزيابي چنان اثر مفروضي نشسته و به همـة رويكردهـاي
انتقادي اشراف دارد و درواقع «عالم السرّ و الخفيات» و عالمة همهدان «علوم عقلـي و
نقلي» است در كجا پيدا شده يا ميشود؟ از اين گذشته آثار داستاني نقـد شـده در ايـن
كتاب، آثار متوسط و چندتايي از آنها حتي پايينتـر از متوسـط و در واقـع گـزارشانـد،
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بنابراين چگونه ميتوان چنين كتابهايي را هم برحسب رويكردهاي نقد جامعهشناختي، 
روانشناختي، روانكاوانه و هم براساس روش انتقـادي تـأويلي، اخالقـي يـا اسـطورهاي 

واكاوي كرد؟  
چنانكه گفتيم روي هم رفته آنچـه اكنـون در برابـر ماسـت، نقـدي فورماليسـتي و
تاحدودي ذوقي و گاه فني است و يكي از مزاياي آن اين است كه ناقد اشـكاالت طـرح
داستاني، شخصيتپردازي و فضاسازي رمانهاي نقد شده را خوب تشخيص ميدهـد و
جاهايي كه در اين زمينهها، رماننـويس كـم مـيآورد، درمـييابـد و بـه انتقـاد از آنهـا
برميخيزد. لحن نقد ماليم و دلسوزانه و دور از جانبداري است و منتقد به خود متن كـار
دارد، نه با نويسندة متن و شخصيات او؛ و از سوي ديگر جاهايي كه در «متن» امتيـازي
در زمينههاي ياد شده ميبيند، بدون مبالغه بيان ميكند و در واقع ناظر به حسن و نقص 
سـمفوني متن در يك و همان زمان هست. اكنون فرازي از نوشتة ناقد را در نقد رمـان
را در اين جا ميآوريم كه نمونـهاي اسـت از نقـد منصـفانه و درسـت و از ايـن مردگان

نمونهها در كتابي در برابر خواننده قرار گرفته اندك نيست:  
«در موومان چهارم بخشي كه «روايت سيال ذهن» بيش از بخشهاي ديگر است، 
«بنجـي»  هيـاهوي فـاكنر را كـه و خشـم (تكگوييهاي آيدين)، دقيقاً بخشي از رمان
مـيرونـد، بنجي سوي به اتاقها روايت ميكند، به ياد ميآورد، چنان كه در رمان فاكنر

چمن به كنارش ميآيد و بـه راه مـيافتـد، كاسـة آب بـه دهـانش مـيرسـد و او از آن  
آيدين ميگويد «نوك انگشت را كه به تخم چشم فشـار مردگان سمفوني ميخورد... در
بدهي درخت دوتا ميشود... با يك انگشت ميشود دنيـا را تكـان داد... موومـان چهـار
جملهها و كلمهها مانند نگريستن غريب به اشيا از درون انعكاسهاست و اين نامي است 

كه فاكنر بر «خشم و هياهو» گذاشته بود.» (صفحه 11دستنويس)  
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پيشگفتار   
سرزمين عزيز ما داراي پيشينة بسيار غني ادب و هنر است، كه از جهتـي موجبـات ارزش و
اهميت ادبيات ما را در دنيا فراهم كرده، و از جهـت ديگـر بخشـي از هويـت مـا بـر اسـاس آن

سنجيده ميشود.  
اين پيشينه در زمينة شعر توانسته خود را به مردم دنيا بشناساند، اما در باب نثر هنوز 
جايگاه اصلي خود را به دنيا نشان نداده است. اين امر دو علت اساسي دارد. يكي، ترجمه 
نشدن آثار به زبانهاي بيگانه، كه دليل آن نيز مهجور و ناشناخته ماندن زبان فارسي در 
بيشتر كشورهاي دنياست، و علت ديگر، ناشي از عدم وجود نقد ادبي مفيد و صحيح آثار 

است.   
ـ تا امـروز، و  ـ از زمان افالطون و ارسطو از آن جايي كه فلسفة نقد ادبي از دير باز
همچنين تجربيات به دست آمده در اين زمينه، حكايت از اين دارندكه كاركرد نقد ادبي، 
عالوه بر تشخيص نقاط قوت و ضعف، و تشخيص امتيازها و اشكالهاي يك اثر ادبـي، 
نقـد در ميتواند كمك مهمي در راستاي ارتقا و پيشرفت آثار ادبي باشد، لذا لزوم وجـود

همة موارد ادبي و حتي غيرادبي، ثابت شده است.   
اين الزام در زمينة ادبيات كه مهمترين ژانر هنر است و هنر، خـود تجلـي نيروهـاي
دروني بشر است، جايگاه ويژهاي دارد و عيار ضروت آن را باالتر ميبـرد. وظيفـة ديگـر 
نقد ادبي، عالوه بر نقش مهميكه در پيشبرد و ارتقاي سطح كيفي آثار دارد، كمـك بـه
خواننده و نويسنده است؛ چرا كه با شناخت كامل يك اثر و دريافت حقيقت، يـا حقـايق
آن  آن، منتقد ابتدا به درك موضوعها و مضامين، و سپس به درونمايه و جانمايههـاي
راه پيدا ميكند و در اين راستا به مفاهيم و معاني اثر در اليههاي زيرين آن دسـت پيـدا
ميكند، و آن را پيش روي خواننده ميگذارد، تا عالوه بـر لـذت بيشـتر از خـوانش اثـر، 
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شناخت بيشتري از متن پيدا كند و همگام با نويسنده و منتقد، حقيقـت اثـر را بشناسـد. 
ـ راه پيش پاي نويسنده  ـ در وجه ساختاري و مفهومي آن منتقد همچنين با شناخت اثر
ميگذارد تا به حقايق متن، به مثابه آن چيزهايي كـه بايـد باشـد، نزديـكتـر شـود و از
زيباشناسـي و گذرگاه نقد نظري نيز به جايگاههاي تبيين شده، كـه بيشـتر بـا شـناخت
ادبيت اثر ميسر ميشود، دست يابد. به اين ترتيب، نقد ادبي ميتواند عالوه بـر پيشـبرد
سطح كيفي ادب و هنر جامعه، گامي در جهت پيشرفت موقعيت غيـر ادبـي جامعـه نيـز
بردارد؛ چرا كه تأثير ادبيات، به خصوص ادبيات داستاني، در زندگي مردم جامعـه، امـري

پذيرفته شده است.   
بايد اذعان داشت كه نقد ادبي در كشور ما برخالف كشورهاي اروپايي كـه در قـرن
هفدهم ميالدي به وجود آمد، هنوز جوان و نوپاست، و عمر آن فقط به حدود نيم قرن يا 
كمي بيشتر ميرسد. شايد بتوان گفت نقدهايي در مـتن شـاهنامة ابومنصـوري، مرزبـان
نامه، مثنوي معنوي و گلستان و... وجود داشتهاند كه بسيار هم ارزنـده بودنـد، امـا هـيچ
كدام به شكل نقد بارز و آشكاري از يك اثر خاص نبودند، لذا هميشه كمبود نقـد ادبـي
نزد انديشمندان احساس شده است. همچنين تعداد منتقدان ما در دهههاي اوليه بعـد از
آغاز به نقد، بسيار اندك و در حدود كمتر از انگشتان دست بودهاند. اين در حـالي اسـت
كه پس از انقالب، به دليل كثرت آثار ادبي در حدي باور نكردني، لزوم و ضـرورت نقـد
بيشتر احساس شد. اين نياز امروز نيز با افزايش چشمگير آثار ادبي، ضرورت وجـود نقـد
ادبي را بيش از بيش، متذكر ميشود. اين ضرورت همچنين در بخشهاي آموزشي، بـه
خصوص مقاطع باالتر از كارشناسي در دانشگاهها خود را نشان ميدهد. عالوه بر مـوارد
ذكر شده، كمبود منتقد حرفهاي و متعهد، به خصوص كسي كه هم انديشمند و نويسنده 
باشد، هم اطالعات و دغدغة واقعي نقد داشته باشد و هم در پي احساس نياز و تعهد نيز 
به اين مهم روي آورده باشد، به اين كاستي دامن زده است. از طرف ديگر بايد بپـذيريم
در اين مدت كه از عمر نقد ميگذرد، ما هنوز نتوانستهايم اخالق نقد را در باب نقـادي و

نقدپذيري و نقد صحيح رعايت كنيم.  
مطلبي كه در اين زمينه بايد به آن اشاره شود، اين است كه كمتر از دو دهـه اسـت
كه منتقدان، نويسندگان و دانشجو و هنرجويان رشتههاي ادبي، به نظريههاي ادبي دنيـا 
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توجه بيشتري پيدا كردهاند. دليل اين امر ترجمة اين آثار در كشور است. به ايـن ترتيـب
كه با مطالعة آثار ترجمه شده دربارة نظريهپردازي، به تئوريهاي بسياري در زمينـة نقـد
داسـتان و نقـد دست يافتهاند. توجه به اين نظريات سبب به كارگيري آنها درژانـرهـاي
ميشود كه گاهي كار نقد را با تكثّر معنا روبهرو ميكند. برخي از ژانرهاي قديميتر نقـد
ــد از: امپرسيونيســتي، اكسپرسيونيســتي، فمينيســتي، فرماليســتي، ســنتي،  عبــارت بودن
روانشناختي، جامعهشناختي، هرمنوتيك قديمي، اسطورهاي و... جديدترها عبارت بودنـد
از مدرنيستي، پسامدرنيستي هرمنوتيك جديد و ساختارگرايي، پساساختارگرايي و.... ايـن
مـيشـود. نقـد تكثّر در مطالعات نقد ادبي، گاهي سبب نسبيگرايي و گاهي مطلـق انديشـي
ادبي در متداولترين شكل خود، بعد از مطالعة اثر توسط منتقد، در يكـي از شـاخههـاي نقـد

عملي و نظري، گنجانيده و سپس اثر در قالب يك يا چند رويكرد ذكر شده بررسي ميشود.  
در واقـع يكـي از نقد عملي كه به معناي تحليل اثر نيز است، نقدي كـاربرديتـر و
اركان اصلي مطالعة ادبيات است و به مخاطب امكان خوانـدن مـتن را بـا دقـت بيشـتر
ميدهد. نقد عملي ضمن آنكه به خواننده در دريافت معنا و مفهوم اثر، كمك ميكنـد، 
او را با طرز فكرهاي مختلف آشنا ميكند. در نقد نظـري نيـز، منتقـد ضـمن آنكـه بـه
ماهيت ادبيات توجه دارد، اثر را بـر مبنـاي قواعـد، چـارچوب و معيارهـاي مشـخص، و 
ـ  همچنين بر اساس نظريهها و روشهاي شناخته شده ـ كه منتقد خود آنها را باور دارد
نقد ميكند. لذا متن چه به لحاظ تكنيك و فن، و چه به لحاظ محتوا و درونمايه، به طور 
معمول در چارچوبها و رويكرهاي نقد، بررسي ميشود، كه ميتوانـد از علـوم فلسـفي، 
روانشناسي، ديني، اجتماعي، مردمشناسي، زبانشناسي و نشانهشناسي و اسطورهشناسي 
صـحيح و و... باشد. منتقد موظف است به مواردي در اثر اشـاره كنـد كـه از روشهـاي
اصول نويسندگي دور مانده است يا از امتيازهـاي ويـژهاي در بـاب زيباشناسـي آثـار يـا

مفهوم آنها، برخوردار است.   
اگر نقد فقط بر اساس سالئق منتقد و مواردي مربوط به ذهنيات او شكل گيرد، نقد 
قابل اعتمادي نيست. همچنين تأكيد منتقد بر نظريهها و فرضيهها، بـه تنهـايي جوابگـو
نيست. به عنوان مثال، تنها نقد امپرسيونيسـتي يـك اثـر را هـيچ نويسـنده و مخـاطبي 
و سـليقه و نميپذيرد، زيرا اين نقـد فقـط بـه تـأثرات منتقـد از ديگـران و برداشـتهـا
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احساسات خود او معطوف است و اعتبار چنداني ندارد. همچنـانكـه يـك نقـد از پـيش
داوري شده و جانبدارنه، كه فقط براساس قضاوت بر شخصيت نويسنده نيز باشـد، قابـل
اطمينان نيست. شايد گاهي به داليلي چون قابل تشخيص نبودن، نيمه كاره ماندن، يـا
ابهام، چندپهلويي، گنگ و يا پيچيده بودن اثر و... نتوان اثر را بررسي كرد و نياز باشد به 
شخصيت نويسنده رجوع كرد و اثر را به كمك شخصيت نويسنده شناخت، اما چه بسا از 
نويسندگاني آثاري وجود دارند كه ابتداي و انتهاي كارشان با هـم تضـاد دارد يـا گـاهي
مـيزنـد و بعـد در شـرايطي ديگـر، اثـري نويسنده در شرايط خاص دست به نگارشـي
متفاوت يا مخالف با اثر اول به وجود ميآورد. لذا اين طريق نيز نمـيتوانـد و نبايـد بـه
تنهايي مورد استفادة منتقد قرار گيرد. از طرفي نقدي هم كه فقط توجه به رهايي كامـل
در  متن از قيد مؤلف، يا در هر حال نظر به مرگ مؤلف دارد و به هيچرو نويسنده را نيـز
خلق يا كشف اثر دخيل نميداند، توجه به مطلـقگرايـي صـرف دارد و نمـيتوانـد نيـاز
اساسي نقد را برطرف كند. لذا در اين مـوارد هـم نقـد در حيطـة نقـد سـنتي بـا همـان

ويژگيها و همچنين نقد نو قرار ميگيرد.   
گاهي ميزان استفاده از برخي تئوريهاي نظري، به حدي افزايش مييابـد كـه بـه
كلي قوانين و چارچوب نقد يك سر، به سويي گرايش پيدا ميكنـد كـه فقـط بـه حفـظ
كردن چند نظريه و فرمول، يا در قالب يك رويكرد، مكتب، نهضت و موج، بررسي شود، 
در حالي كه واقعيت اين است كه ممكن است گاهي اثر در قالب يك يا حتي دو و يا سه 
چنـد رويكـرد بررسـي كـرد. ماننـد پـژوهش و  مكتب هم نگنجد و الزم باشد اثر را بـا
تحقيقي ميماند كه در قالب يك روش استقرايي يا قياسـي جـواب نمـيدهـد و بايـد از
روش تركيبي براي رسيدن به جواب اصلي استفاده كرد. لذا منتقد ممكـن اسـت هرگـز
فمنيسـتي دارد، در  نتواند بعضي از آثار را مثالً به صرف اين كه نشانهاي اسـطورهاي يـا

همان قالب خاص بررسي كند.   
در بطـن نقـدها هرگـز بـه به اين ترتيب، تكثّر و تزايد نظريهها و ايسمهاي جديـد
تنهايي نميتوانند كار نقد ادبي ما را سامان دهند؛ چرا كـه ادبيـات غنـي مـا عـالوه بـر
اينكه تنها براي سرگرمي و لذتجويي به وجود نيامده، و فارغ از ادبياتي سوپر مـاركتي
و يك بار مصرفي است كه امروز برخي كشورها به آن توجه دارند، گوياي كمال انساني، 
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و هدايتگر هدايت انسان به سوي شناخت و شعور است. با نيم نگاهي به آثار كالسـيك 
ناموران ادبيات قديميتر چون موالنا، فردوسي و سعدي، و... به راحتي مـيتـوان چنـين

حقيقتي را دريافت.   
نكتة مهم ديگري كه در امر نقد بايد در نظر داشت، توجه به جامعهشناسـي ادبيـات
است. جامعهشناسي ادبيات به مباني فلسفة جامعهشناسي، روانشناسي و علوم اجتمـاعي 
ـ بستگي دارد. توجه به مباني جامعهشناسي به گفتـة جامعـهشناسـان،  ـ در حد ضرورت
سبب شناخت منشها و رفتار انسان در اجتمـاع مـيشـود كـه ايـن مطلـب بـا فلسـفة 
جامعهشناسي ارتباط مستقيم دارد، و عبارت است از توجه به نظام ارزشهايي كه وظايف 
هر گروه از مردم را سازماندهي ميكند، لذا جامعهشناسي بـا ژانرهـاي مختلـف ادبيـات

پيوستگي عميق دارد كه در نقد بايد در نظر گرفته شود.  
آنچه كه منتقد در نقد آثار در نظر ميگيرد، اين است كه اگر اثري نتواند مخاطب را 
به فكر وادارد، ناموفق است. يك اثر حتي در بيغرضانهترين شكل خـود، داراي معنـا و 
ل وادارد.  مفهومي است كه ميتواند بدون آنكه مدعي چيزي باشد، مخاطـب را بـه تأمـ
اين تأمل بيشتر دربارة انسان بوده و است و در اشخاصـي كـه صـاحب تفكـرات عاليـه
هستند پيوسته اوج ميگيرد و روز به روز به وسعت آن افزوده ميشود. بـا ايـن حـال، در 
نقد آثار بايد نهايت تالش براي تشخيص غايت و نهايت انسان، انجام شود. اين تالشي 
است كه فيلسوفان هم از آغاز تا به امروز سعي بر آن داشتهاند؛ دعـوت بـر شـناخت يـا 

تأمل در باب (عقل، ايمان، علم انسان و...)   
با توجه به تمام مطالب گفته شده، چنانكه ميبينيم در جهان داستان نيز هيچ نقد و 
ـ چه در چارچوب مكاتب و رويكردها و ايسمهاي مختلف كه هر چند گاه اضافه  بررسي
يا تكرار ميشوند و يا يكديگر را نفي مـيكننـد، و چـه در اشـكال و قالـب و فـرمهـاي
ل در بـاب شـناخت خـود و انسـان ـ تا امروز نتوانسته انسـان را از تفكـر و تأمـ مختلف
داستان بينياز كند؛ چرا كه با آموختهها، جهـانبينـي، معرفـتشـناختي و ادراك منتقـد 
بستگي مستقيمي دارد. همين است كه بعد از اين همه كاوش، كنكاش و خوشهچيني از 
نظريات فالسفه، علوم و مكاتب مختلف، براي كمك به شناخت انسان، راه ديگري باقي 

نميماند جز بازگشتي دوباره به كتاب، علم و كالم و فطرت الهي.   
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ـ در راسـتاي ـ قطـرهاي از دريـا هدف اين كتاب، گامي است هر چند بسيار كوچـك
انجام ضرورتهاي برشمرده از نقدادبي، به خصوص در زمينة رمان، كه نسبت به هر ژانـر
ديگري احتياج به مطرح شدن، شناخت و شناسـاندن و ارتقـا و پيشـرفت دارد و همچنـين
هـر چنـد تأثيرگذارترين نوع ادبي در رفتار جامعه است. چهبسـا ايـن اثـر روزنـهاي باشـد

كوچك، از دريچههايي كه استادان و صاحبنظران نقد به روشنايي متون بازميكنند.  
اين كتاب شامل دوازده نقد از دوازده رمان است، كه هـر يـك از عنـاوين انتخـاب
شده، به دليلي در زمان خود مورد توجه و اقبال قـرار گرفتـه و واجـد اهميـت بـودهانـد. 
چنانكه برخي به دليل برگزيده شدن در جشـنوارههـاي كتـاب سـال، برخـي بـه دليـل
اهميت موضوع، برخي به دليل اقبال عمومي مخاطب خـاص كـه موجبـات چـاپهـاي
مكرر اثر را در زمـاني كـم سـبب شـدهانـد، و برخـي ديگـر بـه دليـل داشـتن عناصـر

زيباشناسانه، مورد توجه قرار گرفته و انتخاب شدهاند.  
اين مجموعه گرچه حاصـل شـاگردي اسـتادان گرانقـدري اسـت كـه سـالهـا در
محضرشــان درس آموختــهام و هــمچنــين حاصــل مطالعــه چنــدين مســأله در زمينــه
رويكردهاي نقد ادبي و علوم مرتبط با آن است، اما خالي از لغزش نيست، و بنده به بي-
بضاعتي خود در تمام اين امـور واقفـم. لـذا پـذيراي پيشـنهادها و انتقـادات و تـذكرات

استادان، منتقدان، نظريهپردازان عزيز در اين ارتباط هستم.  
در زمينه ارائه منابع و مآخذ براي سنديت مطالب ذكر شـده، چـون معتقـدم در نقـد
برخالف مقاله، بيشتر به متن بايد پرداخت، سعي كردهام از مطالبي كـه بـرايم ذهنـي و
كاربردي شده است استفاده كنم. در اسـتفاده از برخـي نظريـات در همـان بخـش نـام

نويسنده و اثر او را ذكر كردهام.  
فرخنده حقشنو   



  

  
  
  
  
  

جان هواي رفتن دارد  
نقد رمان «انجمن مخفي» اثر احمد شاكري  

  
مقدمه :  

احمد شاكري متولد 1353 تهران است. او تجارب ارزشمندي در زمينـة نويسـندگي
،)     بـاران نيمـروز دارد. مهمترين آثار او عبارتاند از سـرزمين پـدري (مجموعـه داسـتان
(مجموعه داستان)، عريان در برابر باد (رمان)، بازتاب (نقد)، نفـس (مجموعـه داسـتان)، 
ديگـري چـون داوري در مردارخوار (مجموعـه داسـتان) و... او همچنـين فعاليـتهـاي
جشنوارهها، تحقيق، نقد، تدريس كالسهاي داستاننويسي و عضـويت در انجمـن قلـم

و... را در كارنامة ادبي خود دارد.   
  

چكيده:  
رمان انجمن مخفي، حاصل تالش چهار سالة احمد شاكري و برگزيـدة جـايزة قلـم
زرين است. اين كتاب 455 صفحه و چهارده بخش دارد و از سوي مركز اسـناد انقـالب
اســالمي در ســال 1386 بــه چــاپ رســيده اســت. نويســنده در ايــن رمــان عــالوه بــر 
داستانپردازي، به وجوه ديگري چون عشق، تاريخ، سياست، مذهب و... نيز توجه داشته 
است. همچنين حوادث مهمي چون جريان مشروطه و تحريم تنباكو و عوامل مرتبط بـا 
آنها ـ شهادت شيخ فضلاهللا نوري و انجمنهاي مخفي ـ و... را نيـز مـورد نظـر داشـته
ـ منـزل است. حوادث رمان بيشتر در حوزة علميهاي در شهر تهران و كمتر در لواسانات
شخصيتهاي اصلي ـ رخ ميدهد. نويسنده در اين رمان چند داستان را به موازات هـم، 
ـ و نظيرهسازي واقعة عاشورا،  ـ تداعي با استفاده از شيوة بازگشت به گذشته (فلشبك)
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با وقايع ديگري چون جريان سفر يحيي مكي به كـربال و حادثـة حـوزة علميـه، همـراه
كرده است، كه غير از واقعة عاشورا، بقية داسـتان از تخيـل خـود نويسـنده سـر چشـمه
ميگيرند. داستان محورهاي متفاوتي دارد كه تاريخ هم يكي از آنهاست. رمان در قطـع

وزيري در شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.   
  

مكتب: داستان واقعيت گراست.   

نوع (ژانر) آن واقعيت گراي تاريخي است.   
محور داستان (عنصر غالب ): گرچه ميتواند پيرنگ باشد، اما بيشتر درونمايـه را
ميتوان مدنظر قرار داد كه در هر سه داستان محوريت دارد؛ چرا كـه پيرنـگ بـا وجـود
ارائة تمام و كمال نمودار خود، همراه ساير عناصر داسـتان، در جهـت بـه ثمـر رسـاندن
درونمايه، تالش ميكند كه اين وحدت و يكپـارچگي، سـبب بـه كمـال رسـيدن عمـل

داستاني ميشود.   
زمان و تاريخ داستان: زمان داستان اصلي، دوران مشروطيت، اواخر عهد قاجار است.   
زمان جاري: هر يك از داستانها زمان خاص خود را دارنـد. زمـان حادثـة اصـلي، 

جديدتر و چندين روز است.   
مكان: مدرسة علمية تهران، راه كربال، كربال.  

ـ پيدا كردن خود و رهايي از ترديد و خبر از  ـ داستان بهاء گره داستان: گرة اصلي
پدر است.   

اصـلي و فرعـي خـود را معرفي شخصيتها: سه داستان هركدام شخصيتهـاي
دارند كه در برخي موارد با هم يكي ميشوند. و شخصيتهاي ديگر روايت اصلي:  

 بهاء: شخصيت اصلي در داستان خود است. او دچار ترديدهايي است و در بين اين 
ترديدها خود را گم كرده است حتي در مورد دلباختگي خود نسبت به قدسي. او در خارج 
از ايران تحصيل كرده است. او براي معالجة بيماران و تحصيل درس حوزوي به مدرسه 
علميه ميرود و از همان شروع براي رفتن به آنجا و هم زماني كه آنجا مستقر ميشود، 

به حوادث ريز و درشتي برميخورد.   
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قدسي: دختر ميرزا كه مادر بهاء او را براي همسـري بهـاء برگزيـده اسـت، او نيـز
همبازي بچگيهاي بهاء است. او بهاء را دعوت به تبعيت از وقفنامه ميكند. بهاء انتهاي 

داستان ميفهمد كه براي او و قدسي صيغة محرميت خواندهاند.   
دختر عود الجاني: دختـري اسـت كـه در ميانـة راه بهـاء بـه او برمـيخـورد و او

ارسيهايش را به بهاء ميدهد.   
 ميرزا: مردي است روحاني، شيخي كه خيليها نزد او كسب فيض ميكننـد و از او

درس ميآموزند.   
كمال همايون: پدر بهاء است. او يك دكان صـحافي داردكـه از موقوفـات يحيـي

مكي است. در داستان حضور فيزيكي ندارد، فقط از او صحبت ميشود.   
ضياء: برادر بهاء است كه كور است و همايون كمال خود را در امر كوري او مقصـر

ميداند.   
رزاق: مأمور دولت است و با ديدارهايي كه با بهاء ميكند، او را بـه كارهـاي مـورد

نظر دولت ترغيب ميكند. در اين راه به او نيز اولتيماتوم ميدهد.   
بهلول: همسفر ميرزا محسن در راه كربال و يكي از مسئوالن مدرسة علميه. كسـي

كه ضوابط مدرسه را به بهاء ميگويد.   
موسي شمر: كسي كه دستور ميگيرد تا بكشد.   

سيد احمد: مسئول حوزة علميه است و شخصيتهـاي عزيـز، محمـدعلي، ضـياء، 
غالمعلي و بهلول و... شخصيتهاي فرعي هستند.   

جوهرچي: از دوستان همايون كمال است كه همراه با بعضي ديگر چون غالمعلي، 
در انجمن مخفي حضور پيدا ميكند. او در انتهاي داستان دستور ميدهد سرهاي بريـده

را كه بر نيزهها گذاشتهاند، بياورند.   
بـه معرفـي نـدارد.  امام حسين(ع): در واقعة كربال شخصيت اصلي است كه نيـاز
شخصيتهاي واقعة كربال كه همه شناخته شدهاند، بـه فراخـور نقـش خـود در جايگـاه

خاص خود قرارميگيرند.   
يحيي مكي: نيز براي داستان خود شخصيت اصلي است. او اهل قفقاز بوده كـه از
آن جا رانده ميشود و با پردهخواني زندگي ميگذراند. بعد پاالندوز ميشود. او همچنين 
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بنيانگذار مدرسه علمية داستان است. او بعد از حج در راه كربال از دنيا ميرود. وقفنامـه
را او نوشته است.   

مستوره: كنيزي بيمار است كه يحيي او را به ازاي سكهاي زر ميخرد. وقتي به خدمت 
مـيكنـد. در  يحيي درميآيد، حالش خوب ميشود و يحيي و اسب را به وادي طـف هـدايت

واقع وقفنامه را به روايتي مستوره بر باالي شتر، در راه كربال، و از زبان يحيي مينويسد.  
خالصة داستان:  

رمان سه داستان دارد كه هر كدام ماجراي خود را دارنـد. داسـتان يحيـي بـه ايـن
صورت است كه او بعد از ساختن مدرسة علميه به حج ميرود. او پـس از حـج در حـال
رفتن به كربال، نامهاي از شيخ لواساني دريافت ميكند كه در آن نوشته است بهتر است 
چيزي براي راهنمايي شاگردان مدرسه بنويسي؛ چرا كه آنها بـا هـم، همـدل نيسـتند و
اختالف دارند. و علت نوشتن وقفنامة يحيي به همين دليل است. او در راه ميبيند كـه
شترش به اختيار او نيست و راهي را انتخاب كرده و به آن سو ميرود و جـايي در كنـار

مرد يمني كه برده فروش است، زانو ميزند. بعد ميفهمد كه شتر بـه خـاطرآواز حـدايي
كه شنيده بود، به آن سمت رفته است. مرد يمني بردهاي بيمـار را كـه نـامش مسـتوره
است، در ازاي سكهاي زر به يحيي ميفروشد. و برده وقتي به خدمت يحيي در ميآيـد، 
حالش خوب ميشود و شتر و يحيي را در اختيار خود ميگيرد و يحيي را به سـوي وادي

طف (كربال) راهنمايي ميكند.   
اما داستان بهاء: داستان اصلي است: پزشـك جـواني بـه نـام بهـاء، كـه از فرنـگ
برگشته است، در راه رفتن به مدرسة علميه ـ بـراي مـداواي بيمـاران ـ در محلـة عـود
الجان، مورد تهاجم قرار ميگيرد. در جريان اين تهاجم، او را در سرما و يخبندان، لخـت
ـ اروسيهاي او را هم مـيبرنـد. مـرد مهـاجميكـه ميكنند و لباسها و حتي كفشها
زبانش ميگيرد و خود را موسي شمر معرفي ميكند، بيش از بقيـه او را مـورد آزار قـرار
ميدهد. ضمن آن كه دختري هم حضور دارد كه از قبل او را تعقيب ميكرده و پا به پا، 
با او ميآمده است. دختر اروسيهايش را به او ميدهـد و جـوان كـه در بـرف پاهـايش
برهنه مانده بود، با آنها خود را به مدرسه ميرساند. او در مدرسـه بـا پيرمـردي بـه نـام
بهلول آشنا ميشود. بهلول وقتي ميفهمد او از مريدان ميـرزا محســن اســت، بــه او 
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ميگويد بهتراست شاگردان اين موضوع را نفهمند، چون عدهاي از آنها با او مخالفاند و 
او را نزد سيد احمد ميبرد و سيد احمد او را مورد لطف قرار ميدهد. سيد احمد با ميـرزا
محسن در نجف در محضر ميرزاي شيرازي تلمذ كرده است و او ميرزا محسن را مـردي 
آزاده ميداند كه حال يحيي مكي را درك كرده است. او همچنين متذكر مـيشـود كـه
مدرسه وقف يحيي مكي است و هر كس كه در آن اقامت مـيكنـد، بايـد از اصـول آن
پيروي كند. بهخصوص از ظاهريها دوري كند و با ذوقين سخن نگويد. بهاء مـيفهمـد
كه يحيي اهل قفقاز است و چون از آن جا رانده ميشود، از طريق پـردهخـواني زنـدگي
ميكند. بعد پاالن دوزي ميكند و آوازة شهرت او همه جا ميپيچد. او وقفنامه را نوشته 
است تا گشايشي باشد براي اختالف محصالن و ديگران كه بر سـر آن اخـتالف دارنـد. 
بهلول ميگويد كه خود او هم همسفر ميرزا محسن به كربال بوده و در اين سـفر وقتـي
به مزار يحيي مكي وارد ميشوند، از او حاالتي ميبيند كه بسيار شگفتزده ميشـود. او 
بهاء را به خواندن وقفنامه دعوت ميكند و ميگويدكه ايـن كتـاب كليـد اسـرار بزرگـي
است. ضمن آن كه متذكر ميشود اين كتاب را بر باالي شتر در سفر نوشته اسـت. و در 

همان سفر به دليل نامعلومي مرده است.   
يحيي هزينة مدرسه را از پاالن زري كه به او دادهاند، ساخته است. بهاء كه متوجـه
اهميت اين كتاب ميشود، خواندن آن را شروع ميكند و در آن شباهتهايي بين زندگي 
خود و يحيي پيدا ميكند. چنانكه مستورة او را با قدسي، دختري كـه بـه او عالقـهمنـد
ـ و همچنين دختري كه او را ياري كرد و اروسيهايش را بـه او داده ـ دختر ميرزا است
است، ميبيند. بهاء هنوز به دنبال صاحب اروسيها و انگشتري خـود اسـت. كسـي كـه 
انگشتر فيروزة او در انگشتش است. اوكه از قبل هم در گمگشتگي به سر ميبرد، با اين 
جريانها بيشتر دچار حيرت و ترديد ميشود. نميداند عشقي كه همة وجود او را احاطـه
كرده است، مربوط به قدسي است يا آن دختر عود ال جاني كه هـر دو را مسـتورة خـود
در پـي يـافتن ميداند و يا عالقه به داشتن مستورهاي چون مستورة يحيي؟ بهاء اسـت
جواب مسئلة مهم ديگري كه ذهن او را مشغول كرده؛ يعني ارتباط بـين پـدرش و ايـن
جريانها. چنانچه پدر او كه در حال حاضر دستگير و زنداني است، قبالً مريد ميرزا بـوده
است، ولي بعداً با او اختالف نظر پيدا ميكند و او را بـه اطاعـت از اجانـب و بيگانـههـا
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ـ يك دكان صحافي دارد كه از موقوفات يحيـي ـ همايون كمال توصيه ميكند پدرش
مدرسـه را صـحافي مكي است. او به جاي پرداخت كرايه، تعهد كرده است كتـابهـاي
كند. بعد از اين كه تغيير عقيده ميدهد، به ميرزا پيشنهاد ميكند كـه بـه روس پناهنـده
شود. اما ميرزا نميپذيرد و از نصب پرچم روس و عثماني كه بـه در خانـهاش آوردهانـد، 
مـيكنـد، در  جلوگيري ميكند. و بعد از اين جريان، ميرزا از همايون كمال كنارهگيـري
حالي كه پسرش را دوست دارد و او را نوازش ميكند. همـايون كمـال بـر عليـه ميـرزا

مقالهاي مينويسد و در روزنامه چاپ ميكند.   
بهاء به وجود انجمن مخفي پي ميبرد و ميفهمد كه اين انجمن بود كه به رفتن او 
به اروپا براي تحصيل رأي داده بود. ميرزا با انجمن و كمال مخالفت ميكند. جـوهرچي
مـيكننـد و ـ را در محل انجمن در حضـور خـود او دسـتگير ـ دوستان پدر و غالمعلي
مـيكنـد كـه اگـر خواهـان ميبرند و آژاني به نام رزاق او را به طور غيرمستقيم تهديـد
آزادي پدر است، بايد با او و حكومت همكـاري كنـد. آژان هـر بـار بهـاء را دعـوت بـه
همكاري ميكند. حتي در آخرين ديدار به او سالحي ميدهد كه در جريان شـبيهخـواني
مدرسه، از آن استفاده كند. از طرف قدسي هـم كـه بـه ديـدار او آمـده اسـت، او را بـه
همكاري و تبعيت از كتاب وقفنامه دعوت ميكند. چنانكه از طرف بهلول و سيد احمد و 
ـ دختر عود الجاني نيز به همين امر دعوت مـيشـود. او از قبـل هـم از طـرف مستوره
ميرزا براي اين كار دعوت شده بود. در اصل آمدن او به اين مدرسه نيز به دليل توصـية 
ميرزا به همين قصد بوده است. بهاء برادر كوري دارد به نام ضيا كه پدر، خـود را عامـل
كوري او ميداند، و مادري به نام عزير، كه قدسي را بـراي او بـه عنـوان همسـر آينـده

انتخاب كرده است و به ميرزا ارادت دارد.   
وقفنامه را كه در دو داستان اين كتاب نقش كليدي دارد، به ظاهر، مستوره با روايتـي از
زبان يحيي و قلم خود مينويسد. گرچه در داستان وجود كنيز، به دالئلي ثابت نميشـود، امـا
روايت اين گونه است كه او كنيزي است كه سواد نوشتن هم دارد و كتاب را خود او به رشتة 
تحرير درميآورد. او در طول راه سفرشان به كربال با كرامـات و علمـي كـه دارد شـتر را بـه
فرمان خود ميگيرد و يحيي را به وادي طف هدايت ميكند، به گونهاي كه با امام حسين(ع) 
ق  و يارانش همراه و محشور شود. بهاء در پي ترديدهايي كه دارد، در خلـوتهـاي خـود تعمـ
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فراواني در احوال خود و وقفنامه ميكند تا متوجة رسالت خود در اين باره شـود. و همچنـين
موضوع: «كل يوم عاشورا و كل ارض كربال». چنانچـه در مدرسـه، كـه هـر سـال سـه روز

عزاداري ميكنند و بزرگان و مشاهير تهران در آن جمع ميشـوند، در شـبيهخـواني عاشـورا، 
مـيكنـد. مسـتوره مـيگويـد اسـم بهاء به كسوت يحيي مكي در ميآيد و نقش او را بـازي
معـدوم همايون كمال بين اساميكميتة مجازات است كه بر اساس آن مخالفان مشـروطه را

ميكنند. در اين ارتباط موسي شمر دستور دارد آنها را بكشد. دستور قتل شيخ فضل ا... نوري 
مـيگويدكـه بـراي آنهـا در بچگـي صـيغة  هم به اين شكل صادر شده بود. قدسي به بهـاء
محرميت خواندهاند. و در انتها جريان شبيه خواني در مدرسه، با واقعـة عاشـورا نظيـرهسـازي

 ، ميشود. جوهرچي در بين بازيگران تعزيه با قدسي گفتگو ميكند و وقفنامه را خيال و خرافهُ
و چادر و پوشيه را جز ابزار در بند شدن زنها ميخواند. قدسي همچنان بـر عقيـدة خـود پـا
برجاست و پاسخهاي خود را ميدهد. جوهرچي دستور ميدهد سرهاي بريده را كه بر نيزههـا

گذاشته شدهاند، بياورند. سرهاي بريده، همان حكايت عاشوراي واقعي را دارند. (طشت طـال، 
ني، پيشناي سنگ خورده، چشم تير خورده و...) بهاء مادرش را ميبينـد كـه گريـان كنـار او
ميآيد و ميگويد كه پدرش را كشتهاند. بهاء ميرزا را كشته ميبيند. او زنـي داغديـده را كـه

خاك و كاه بر سر ميريزد، ميبيند و در همان حال صدايي را ميشنود كه ميگويد شيخ هم 
وقت مرگ امر كرد مهرهها و انگشترش را بشكنند، تا نامش در پاي هيچ ننگي بـاقي نمانـد

و... داستان عاشورا نيز مشخص است. از زمان رسيدن فرستادة حسين (ع) بـه خانـة مسـلم، 
فرزند اوسجه، تا عهدشكني كوفيان كه خواستار آمدن حسين (ع) بودنـد كـه عـدة آنهـا را از 
دوازده تا چهل هزار نفر به حساب آوردهاند، و جريان هـاني و طفـالن مسـلم و محمـد پسـر
اشعث، حارث، قيس، عبيداهللا زياد و يارانش و شمر و حر در يك طرف، و امـام و يـارانش در

طرفي ديگر و... تا روز عاشورا و قيام خونين آن. و همراه شدن اين جريان با داستان يحيي و 
مرگ او.   

  
نقدكلي:   

داستان با يك عدم تعادل شروع ميشود. درشكهاي كه در حركت بـوده و در ميـان 
راه از حركت باز ميماند. شروعي فني و قابل توجه كه مقدمه را نيز در بر ميگيرد. و در 
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صفحة بيست و دو با رسيدن راوي به مدرسه با آغازي ديگر روايت مـيشـود. و بعـد بـا 
روايت داستانهاي ديگر همراه ميشود. داستانها هر كدام كامل هسـتند و همزمـان و
به موازات هم روايت ميشوند كه هر كدام زمان و زباني جداگانه دارند. بهـاء و حـوادث
مدرسة علميه، داستان يحيي مكي، حادثة عاشورا، سه داستان كامل را تشكيل ميدهنـد
كه اولي جريان زندگي بهاء و اختالفنظر او با پدرش، حوادث مدرسـة علميـه، از جملـه
اختالف نظر در باب مسائل سياسي و اجتماعي و احكام، روايت اصلي محسوب ميشود. 
نويسنده با تلفيق تاريخ و تخيل، و همچنين با بهـرهگيـري از اطالعـات خـود در زمينـة 
مناسبات و ويژگيهاي اخالقي، سياسي، جامعهشـناختي و مـذهبي دوران مشـروطيت و
زمان به وقوع پيوستن واقعة عاشورا، داستان را به گونهاي پرداخت كرده است كه بـراي 
خواننده به راحتي باورپذير است. تركيب داستانها را باهم نمـيتـوان در زمـرة تكنيـك
داستان در داستان (داستانهاي موزائيكي) يا فرا داستان (متا فيكشن) و يـا... ، دانسـت؛ 
چرا كه اين نوع داستانها به دليل پارهاي موارد از جمله استحكام خود، در معناي گـروه
ـ بيشتر و بهتر ميگنجد. اين روايت بـه ـ اپيزوديك داستان يا حادثههاي استقالل يافته
را در كنـار هـم، در ارتبـاطي مسـتقيم، و  گونهاي حادثههاي استقالل يافته يا اپيزودهـا
غيرمستقيم قرار داده است كه موجب وحدت و يكپارچگي مفهوم و عمل داسـتاني شـده
است. اين نوع داستانها شكلي متفاوتتر از انواع ديگر خود دارند. چنانچه داستانهـاي 
ديگري از اين نوع قبل از اين نوشته شده است. به عنوان نمونه، ميتـوان بـه فيلمنامـة 
سه اپيزودي مخملباف به نام دستفروش اشاره كرد، كه در هـر سـه داسـتان آن مفهـوم 
انسان، بن ماية اصلي است، اما در يكي تولد انسان و در يكي جلوههاي مثبت و منفـي

زندگي انسان و در ديگري مرگ انسان درونماية اصلي آن را اعاده ميكنـد. در انجمـن
مخفي نيز در هر سه داستان، انسان، بن ماية اصلي، و موضوع كمال انسان، مورد توجـه
نويسنده قرار ميگيرد، و در واقع گذشتن از شك و ترديد و رسيدن بـه نهايـت كمـال و
غايت مورد نظر نويسنده است. كه اما آيا نويسنده توانسته است اين مفهوم را بـه خـوبي
انتقال دهد يا نه؟ موضوعي است كه ميتوان با توجه به مضمون و درونماية اثـر بـه آن
رسيد. نكتة ديگر اين است كه اين رمان كنش انسانهاي خود را با رويكردهاي عشقي، 
تاريخي، و سياسي و اجتماعي ارائه داده است، كه ميتوان گفت مهمترين رويكـردي را
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كه مدنظر داشته است، ترديدهاي يك جوان، و رويكردي عشقي، بيشتر از نوع آسـماني
آن، و در ارتباط با سه زمان متفاوت است.   

  
شخصيتپردازي:   

بهاء به معناي روشني، درخشندگي، رونق، زيبايي، نكويي، زينت، آرايـش، عظمـت، 
مـيگيـرد.  كمال، فرّ و شكوه است. و اين معاني در داسـتان، صـورت حقيقـي بـه خـود
انتخاب اسم، خود يك نوع شخصيتپردازي و سادهترين آن است؛ چرا كه نام بار معنايي 
كوچـك و بـزرگ خـود مهمي دارد. بهاء شخصيت اصلي داستان است. او با ترديدهـاي
دست به گريبان است و در ذهن خود به دنبـال جـواب بعضـي از سـؤالهـا مـيگـردد. 
همچنين اختالفهايي كه در ارتباط با كتاب وقفنامه براي محصلين با هم و با ديگـران 
بهوجود ميآيد، ذهن او را درگير ميكند. جريان دستگيري پدر و اخـتالف او بـا ميـرزا و
جريانهاي سياسي اطرافش و انجمن مخفي، ترديد در عشق به قدسـي يـا مسـتوره يـا
دختر عود الجان، و واقعي يا خيالي بودن آنها، و يا در واقع وجود فيزيكي آنها، از جملـة 

اين سؤالها هستند.   
از شخصيتهاي مهم ديگر داستان، يحيي مكي اسـت كـه نقـش عمـدهاي در دو 
داستان دارد. او در داستان خود شخصيت اصلي است و در داستان بهاء نيز با وجود ايـن
كه ديگر وجود فيزيكي ندارد، از اهميت ويژهاي برخوردار است. همـه جـا از او صـحبت
ميكنند و او همه جا هست. قدسي شخصيت مهم ديگر است. او برخالف بهاء از همان ابتدا 
داراي نظر و ديدگاه روشني است كه گاه گاه بهاء را به آن دعوت ميكند. او چهـرة مسـتورة 
يحيي مكي، و زبان ميرزا و تمام شيريني خاطرههاي بهاء است. شخصيتهاي ديگر داسـتان
مـيگيرنـد. شخصـيتهـا هركدام بسته به درجة اهميت خود، در جايگاهي بعد از اينها قـرار

برخالف شخصيتپردازي كامل و روانشناختانه، بعضي مشخصات ظاهري ندارند.  
  

پيرنگ:   
چنانكه گفته شد رمان حداقل با سه داستان روبهرو است. هر داستان پيرنگ خود را 
مـيكننـد.  ـ را طـي ـ هرم فريتـاك دارد. پيرنگها هركدام نمودار كامل و صحيح خود
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گرهها، كشمكشها و بقية عناصر پيرنـگ در هـر سـه داسـتان در جـاي خـود، خـوش
نشستهاند. شخصيت داستان اصلي بهاء است. او چند گره دارد. يكي عشـق بـه قدسـي، 
ديگري آگاه شدن از موضوع وقفنامه. بعـدي آگـاهي از حـال پـدر، و از همـه مهـمتـر، 
پيداكردن و شناخت خود است. كه به نظر ميرسد اين آخرين گـره، گـرة اصـلي اسـت. 
همچنين اين داستان چند كشمكش و تعليق دارد كـه برخـي از آنهـا از همـان ابتـدا در 
داستان ظاهر ميشوند. دختري اهل عود الجان، پيدا ميشود و بعد گم ميشـود. دوبـاره
خود را از دور نشان ميدهد و بدون هيچ حرفي ميرود، و بازپيدايش مـيشـود و بسـتة 
لباس بهاء را ميآورد. وقفنامة يحيي مكي و خود او و مستوره پر از تعليق و راز هسـتند. 
يحيي به روايتي از ري خارج نشده، در حالي كه در را ه كربال از دنيا مـيرود. از طرفـي 
مستوره وجود خارجي ندارد، چرا كه در داستان گفته ميشود: «مستوره نه يـك زن، بـل
حقيقتي است كه بر اهلش ظاهر ميشود و اهلش دانند كه گاه باشد و مستوره راه را بـر
آنان در ميانة كوي و بازار نبندد و آنان را به سوي وادي طف خواند.» اما همين مسـتوره 
وقفنامه را مينويسد. مستوره در جايي ديگر اصل و نسب دارد و خود را معرفي ميكنـد:
«من مستوره، از يحيي مكي، از محمد، فرزند جرير از زادة مخنف و...» و يحيـي و شـتر
را راهنمايي ميكند و دشنه در دست يحيي ميگذارد. پس بايد حقيقتي فيزيكـي داشـته
باشد. محمد علي ميگويد: «يحيي مكي حكماً همان مستوره است. مستوره حكماً همان 
قافلهدار. » وجود وقفنامه و اختالفي كه در قبول يا رد آن دارند و وجود ميرزا و بر حق يا 
نبودن او باتوجه به مخالفان و موافقان او... كه همگي داراي تنـاقض ( پارادوكس)هـايي

هستند كه تا زمان گرهگشايي همچنان تعليق را بيشتر و راز را پر رنگتر ميكنند.  
نكتة ديگر شخصيت پدر و چگونگي اختالف او با ميـرزا و همچنـين دسـتگيري او
است، كه نويسنده اين راز را ذره ذره در خالل داستان به مخاطب ارائه ميدهد. تنها اين 
موضوع كه قدسي با مستوره عود الجاني و مستورة وقفنامه يكي ميشود، براي خواننده 
شك و انتظار و رازي ايجاد ميكند كـه مشـتاق شـود داسـتان را تـا بـه انتهـا بخوانـد. 
همچنين نويسنده با استفاده از نظيره سازي و بازگشت به گذشته يا تداعي (فلش بك) و 
خاطرههاي پي در پي، فواصل تعليقي بسياري به وجود ميآورد همچنين با پرداختن بـه
ترس و عشق، غم، و رؤيا، كشمكش و تعليق داستان را بيشتر ميكنند. هر سـه داسـتان
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از نقطة اوج و فرود و گرهگشايي و تحول برخوردارند. تحول حتي در داستان اصلي، بهاء 
ـ، نيـز كامـل و از  ـ برخالف شخصيتهاي اصلي دو داستان ديگـر كه زنده مانده است
مـيشناسـد.  نوع منش و فكر و باور است. در واقع بلوغي فكري پيدا ميكنـد و خـود را
ـ در رمان با تكوين شخصيت و درونمايه و رشـتة حـوادثي ـ سير داستان عمل داستاني
ـ با افكار و انديشههاي درونـي و افعـال ـ واقعي، تخيلي، تاريخي و ساختگي پي در پي
بيروني و فيزيكي به گونهاي منسجم، تكامل پيدا كرده است و موجب بـاال رفـتن عيـار

حقيقت مانندي و باور پذيري داستان شده است.   
اما در بحث علت و معلولي پيرنگ، چند نكته قابل ذكر است. يـك نكتـه ايـن كـه
چنانكه ميدانيم راوي براي تحصيل به فرنگ رفته بود و حاال برگشته است. امـا آنچـه
مهم است، اين كه راوي جايي به محل زندگي و محل تحصـيل خـود در فرنـگ، اسـم
شهر، دانشگاه، همدانشگاهيها و طرز فكرشان، و در تعاملي قياس آنهـا بـا دانشـجويان
اين مدرسه كه هم اكنون در آن زندگي ميكند، و روابط اشخاص، و تفـاوت فرهنـگ و
خردهُ فرهنگها، و ابعاد فكري مردم دو كشور، و يا در نهايت خـاطرهاي از آنجـا، و يـا
مشكالت يا راحتي و خوشيهاي خود كه به هر حال قسمتي از زندگي او را ميپوشـاند، 
اشاره نميكند. در واقع اين قسمت از زندگي او بين كودكيهايش و امـروز كـه مـدام از 

آنها تصاوير ريز و درشت ميدهد، خالي مانده يا گم شده است.   
نكتة ديگر استفاده از صندلي لهستاني هم در خانة ميـرزا، هـم در مدرسـه، هـم در
ـ پـدر اسـت. كـه مطمئنـاً نويسـنده از  ـ محل انجمـن خانة پدر بهاء، و هم در باالخانة
«تكيـه بـر مطرح كردن آن به هدف خود رسيده است، چنانكه در داسـتان آمـده اسـت:
صندلي نشانة تكيه بر سيرة انجمن است.» و جايي ديگر: «حكماً ايـن صـندلي مركبـي
«صـندلي تمثيلـي اسـت از است كه نبايست هر راكبي برآن تكيه زند.» و جـاي ديگـر:
اشرافيت. صندلي نشانهاي ميان جهان من و آقا جان و يحيي مكي است، ص317.» اما 
چرا صندلي لهستاني؟ به نظر ميرسد وجود اين صـندليِ خـاص در آن مدرسـة خـاص، 
مناسب نباشد يا از حقيقت مانندي داستان كم كند. و نكتة ديگر ايـن كـه يحيـي مكـي
قبل از كربال به حج ميرود و درست بعد از حج پيكي براي او نامه ميآورد. داستان هيچ 
اشارهاي به چگونگي زيارت خانة خدا نميكند، چه بسا كه اين خـود مهـمتـر از زيـارت
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كربال بوده و همين حج باعث پيدا شدن يا بيشتر شدن زمينههاي مـذهبي و عرفـاني در
احوال يحيي شده باشد كه او را به آن حال برساند.   

مسئلة ديگر خود نامه است، كه آيا امكانات آن روز آنقدر بوده است كـه كسـي بـا
زحمت و مشقت به حج برود و كس ديگري فقط براي رساندن نامه ايـن راه را بـرود، و 
البته موفق هم بشود كه خود را به او برساند و او را پيدا كند و نامـه را بـه او بدهـد. امـا
نكتهاي كه حائز اهميت است، در مورد گرهگشايي داسـتان اسـت. آنچـه كـه مشـخص
است، رمان گرههاي متفاوتي دارد كه همة آنها يكي يكي باز مـيشـود. چنانچـه مطلـع
شدن بهاء از وقفنامه كه براي آن به دستور ميرزا به مدرسه ميرود، خبر كشته شدن پدر 
و پيدا كردن خود از طريق وقفنامه و گرهگشاييهاي واقعة عاشورا، عشق بهاء و قدسـي
و موضوع اطالع يافتن بهاء از خواندن صيغة محرميت آنها در بچگي و... اما گرهگشـايي
اصلي با مفهوم درونمايه ادغام ميشود كه در هر سه داستان با يـك معنـا بـه مخاطـب
ارائه ميشود و موجب به سر انجام رسيدن داستان ميشـود. مسـئلة شـناخت، كمـال و

شهادت است كه انسجام پيرنگ كلي را ميرساند.   
  

زاوية ديد:   
انتخاب زاوية ديد من راوي در داستان عالوه بر اين كه توانسته اسـت خصوصـيات
ـ را نمايان كند، توانسته نقطه نظراتي را ارائه دهد كه براي  ـ شخصيت اول دروني خود
خواننده حتي اگر خود به آن اعتقادي ندارد، قابل باور باشد و به آنها اعتماد كند. اگر نويسنده 
فقط به گزارش و نظريهپردازي ميپرداخت، در حالي كه خود هم آنها را بـاور نداشـت، راوي 
غير قابل اعتماد يا راوي سادهلوح محسوب ميشد. در حالي كه راوي با وقوف كامل به آنچه 
راوي در ايـن رمـان چـون بـه طـور كه ميگويد باورپذيري را در داستان باال برده است. من ِ

مستقيم در وقايع شركت دارد، راوي درون رويداد، و راوي قهرمان است.  
  

نثر:   
بهكاربردن زبان باستانگرايي (آركائيسم) و كلمات و عبارات و اصطالحات قـديمي، 
منسوخ و مهجور، به عمد از سوي نويسنده، و بهكاربردن زبان يـا واژهگـاني كـه امـروز
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متداول نيست، توانسته است در جهت بازآفريني حال و هوا و فضا و صحنههـاي زمـان
خود تأثير بسزايي داشته باشد. به طوري كه مخاطب با زبان گذشته و مردم و شـرايط و
موقعيتهاي آن عالوه بر همذات پنداري كه با شخصيتها ميكند، آشنايي بيشتري نيز 
پيدا كند، كه البته اين آشنايي به راحتي صورت نميگيرد. خواننده در پي فكر كـردن بـه
معناي واژگان و كلمات و از تأمل و تعمقي كه بايد بر نوشته داشته باشد، معنا را دريافت 
ميكند كه اين خود دركي همراه با لذت است. همان كه معناي هنر را در بر مـيگيـرد. 
گو اين كه مخاطب جوان سود بيشتري نيز ميبرد و به اين وسيله با نثر و زبان گذشـتة 
سرزمين خود بيشتر آشنا ميشود يا ملزم ميشود كه بـراي درك آن بيشـتر فكـر كنـد. 
شايد بتوان اصطالح فاصلهگذاري يا بيگانهسازي برشـت را در ارتبـاط بـا ايـن موضـوع
مطرح كرد و همچنين آشنازدايي را كه هر دو، زمينههايي مشترك با هم دارند. چرا كـه
ـ براي يكنواخت نبـودن و خسـته نشـدن نويسنده عالوه بر اين تمهيد كه از زبان و نثر
ـ استفاده كرده است، بـا بهـرهگيـري از تـداعي، يـا بازگشـت بـه گذشـته يـا  مخاطب
متفـاوت و بـرهم زدن تـوالي زمـان و نظيـرهسـازي، و ارائـة ديـدگاههـاي (فلشبـك ) 
و آشـناييزدايـي از سـاير عناصـر شخصيتها به خصوص ايجاد تناقض (پاردوكس)هـا
پيرنگ نيز به اين كار دست زده است. اين آشناييزدايي به هيچ وجه فرو رفتن در وجوه 
شكلگرايي (فرماليستي) از سوي پست مدرنها نيسـت، بلكـه اسـتفادة بهينـه از وجـوه
آن را نپـذيريم. نمونـة موفـق ديگـر مثبت يك تكنيك است كه شايد همة بخشهـاي
استفاده از اين شيوه را، در داستان آنك آن يتيم نظر كرده، ميتوان يافت. تكگوييهاي 
داستان گاهي تك گوييهاي رمان در جستجوي زمان از دست رفته ـ را كـه امتيـاز آن

كتاب است ـ به خاطر ميآورد.   
تناسب لحن، نثر، زمان، زبان و فضا يكي از نكات مهم و برجستة اين داستان است. 
داستان در هر زمان، با زبان خود روايت شده است. زمان قديميتر، زبان قديميتـر و در
زماني ديگر با زباني ديگر. نكتة ديگر گفتگوها (ديالوگ)ها هستند، كه از آنها صرفاً براي 
مـيگيـرد. تغييـر دادن اطالعات استفاده نميشـود. در آنهـا درونكـاوي كامـل صـورت
موقعيتها، تغيير شناخت، شخصيت، روشنشدن معنا و... را در برميگيرد. اگـر نويسـنده
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مـيكـرد،  از گفتگو فقط براي افشاي اطالعات و واقعي جلوهدادن شخصيتها اسـتفاده
ناقص كار ميكرد؛ چرا كه گفتگو كاربرد زيادي دارد.   

  
درونمايه:  

اين داستان عالوه بر اينكه به روابط دروني ارتباط انسانها ميپردازد، دغدغههـاي
ـ هم كه خـود ـ تاريخ مشروطه بيروني او را نيز مورد نظر دارد. چنانكه به موضوع تاريخ
امري مهم و دغدغة اصحاب قلم است، ميپردازد. دغدغه به اين دليل كه به خألهـايي
كه در اين باب وجود دارد و در واقع موضوعي است كه تا حدي مغفول مانده اسـت، بـه
خصوص در باب جريان فضل اهللا نوري و ميرزاي شيرازي و مـواردي ايـن چنينـي كـه

مربوط به آنها ميشود، پرداخته است.   
شهادت امام حسين (ع) در داستان عاشورا، وفات يحيي مكي يا اگر بشود گفـت بـه
نوعي شهادت او ـ در سطحي ديگر ـ در داستان او، و كشتار و شهادت شخصـيتهـاي
داستان بهاء در داستان اصلي، شايد سبب شود در نگاه اول، مفهوم فلسفة بدبينانه نسبت 
به زندگي و مرگ انسانهاي خوب، از داستان به دست آيد. اما آنچه در تـم و درونمايـة 
اين اثر ميتوان دريافت، جدي گرفتن كل وجود و ارزش كيفـي آن و اشـاره بـه اختيـار 
است. همان كه ميتوان آن را به مثابة اهميت عرض زنـدگي و نـه طـول آن، دانسـت. 
همة شخصيتهاي داستان كه شهيد شدند يا از دنيا رفتند، آگاهانـه و بـا خواسـت خـود
قدم در راه مبارزه گذاشتند. گرچه مبارزهها ناعادالنه و عواقب آن قابل پيشبيني بود، اما 
هدف چه در صورت زنده ماندن و چه زنده نماندن يكي بود، كه در هر دو صورت كمال، 
تم و درونماية آن بود. اشاره به اختيار گروهي موردنظر و به بياختياري گروهي ديگر در 
داستان توسط راوي، مطلب را بهتر جا مياندازد. چنانكه مـيگويـد: «اينـك يحيـي بـه
حسن اختيار خود، به توفيق تشرّف وادي طف نائل شد. اختيار با جهل نميسـازد. آدمـي 
كه ايدة بديهيات را نفهميده باشد، فاقد اختيـار اسـت. ص366. » يـا در همـين صـفحه
«اينها از سوء اختيار اين كار را كردهاند. راههاي ديگر را بر خودشان بستهاند. تنها ضريح 

آن قنسولخانه را ميبينند.»  
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مـيرسـاند. همـة حـوادث توجه به خـوف و رجـاء مفهـوم ديگـري از درونمايـه را
ناراحتكنندة كتاب و كشتارهاي بيرحمانه و ناعادالنه از جنبة داستاني قضيه، ميتوانـد
مـيتـوان توجـه همين موضوع را برساند. اما به لحاظ ادبي به نظر لئوناردو بيشاپ هـم
داشت كه ميگويد: «اگر فرصتي دست داد تا خواننده را بترسانيد يا متوحش كنيد كـه از
ترس خود را جمع و جور كند، اين فرصت را از دست ندهيد. آنها از ايـن موضـوع لـذت
ميبرند.» او همچنين ميگويد: «شما ذائقة آنها را با شك و انتظار، تحريك مـيكنيـد.» 
اين رمان با طرح منسجم اين امر را از همان اول داستان با شهادت شيخ فضلا... نوري 
نشان ميدهد و در طول داستانها با شهادت حسين(ع) و اصحاب و ياران او، و در ادامة 
اين روند، تا كشتار ميرزا و همايون كمال و.... كه همگي عالوه بر ايجاد شـك و انتظـار
مـيدهنـد. در  در داستان، در اثر روابط متقابل كلية عناصر، مفهوم درونمايه را به دسـت
اين باب بهتر است بـه اصـطالحِ كاتـاليزور و كـار تأسـيس بـه معنـاي پـاكيزه گردانيـدن و
بيآاليش كردن اشاره كنم. اصطالحي كه ارسطو آن را در هنر شاعري در بحث تراژدي بـه

كار ميبرد. او تراژدي را موجب تطهير دانسته و كالً آن را شفابخش مـيدانـد. بـهكـارگيري 
داستان عاشورا، عدم دخل و تصرف آن از طريق تخيل، و وارد نشدن در حريم شخصيتهاي 

عاشورا، با وجود اهميت آن در دو داستان ديگر، مفهوم اصلي آن را تثبيت ميكند.  
موضوع مهم در اين داستان توجه به غيب و شهود و آرمانگرايي يا به قولي ادبيـات
متعاليه است، كه در ادبيات اسالمياز اهميت برخوردار است، و در اين داستان حضـوري
اساسي دارد؛ در حالي كه در ساير آثار كمتر به آن توجه ميشود. و حتي در بهترين نـوع 
اين داستانها پرداختن به واقعيات، آن هم از جنبة مادي آن، مورد توجه قرار مـيگيـرد. 
توجه به مفهوم خوف و رجا در موضوع شك و يقين بهاء، يعني درونماية ديگر داسـتان:
شناخت و يقيني هم كه از شك به دست ميآيد، حاصل ميشود. بهـاء شـك و نـاتواني
خود را مطرح ميكند و محمد علي به او ميگويد: «شـك شـما از يقـين بـاالتر اسـت. 
«از ايـن خـاك بـر ص35.» بهاء با خود خلوت ميكند. همانگونه كه يحيي گفته بـود
نخواهم خاستن و جز در اين خاك نخواهم خفتن. ص438.» او در خلوت خـود سـر بـر
كتابي ميبرد كه همان معنا را برايش داشته اسـت و سـبب دگرگـونياش شـده اسـت. 
ميگويد: «هر چه خواندهام را بر ديوار و طاق اتاق تصوير كردهام. ص 438» او ميبينـد 
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كه عزيز به او ميگويد: «آب شدهاي، قد كشيدهاي؟ ص439.» بهاء بـا رفـتن در قالـب
يحيي ـ همان يحيي كه با حادثة عاشورا دگرگون شده است ـ كمكـم بـه قالـب اصـلي
خود نزديك ميشود. او ميگويد زندگي تهيدست اسـت. «مـيگـويم بهـاء را در خـاك
كردهام. ص439. » چيزي مثل آتش به جانش ميافتد. ميخواهد از ناراحتي جان دهـد، 
اما مستوره ميگويد: «بنده از مواليش پيشي نميگيرد.» حالي ديگر پيدا ميكنـد. «چـه
حالتي است مرا؟ نفس در سينهام تنگي ميكند و جان هواي رفتن دارد. اين خون ديـده
است يا خون خنجر كه در برابرم جاري است. ص 438 » بوي خوش خـاك مـيگيـرد. 
عزيز ميگويد: «اين چه احوالي است كه تا امروز از تو نديدهام؟ انگار بهـاء نيسـتي؟ ص 
440» درونمايههاي ديگر: انتقال مفهوم مصيبت، تبديل عشق زميني به عشق آسماني، 
شناخت و كمال، هدايت و تزكيه هستند. مطلب مهم ديگر در اين بحث وجـود ميـرزا و

سيد احمد و شيخ فضلا... هستند كه با گرفتن نشـاني از آنهـا بـه استادشـان در نجـف، 
ميرزاي شيرازي، ميرسيم.   

  
امتياز:  

نويسنده تصاوير مشترك بين واقعيت و تخيل را در داسـتان بـا اسـتفاده از تصـوير 
بسط يافته (ايماژ) باورپذير ميكنـد و مخاطـب را بـا واقعيـت نـاب داسـتاني بـه جـاي
واقعيتسنجي روبهرو ميكند. در اين حالت، مرتـب خواننـده را بـا نشـان دادن تصـاوير 
معمولي يا تأثيرگذار، نگاه ميدارد. براي اين كار در پـارهاي مـوارد، صـحنة حـال را بـه
مـيدهـد. بـراي شكلي انفعالي و گذشته و آينده را به شكلي پرتحرك و نمايشـي ارائـه
خـود مثال، احتضار يحيـي ملكـي، شـهادت حسـين(ع)، شـهادت ميـرزا و... كـه اينهـا

تكنيكهاي مهمي در زمينة پرداخت هستند.   
نحوة بيان و پرداخت داستان، شيوهاي كه نويسنده براي روايت به كار برده اسـت و
ل دارد؛ چـرا كـه سـبب شـده اسـت خالقيت خود را در قالب آن ريخته است، جاي تأمـ
ساختمان دراماتيك داستان كامل و داستان به متني دراماتيزه تبديل شود. علـت اصـلي
گرچـه كـه اين امر، دادن اطالعات الزم در خالل داسـتان از سـوي نويسـنده اسـت ـ
داستان را براي تأمل بيشتر، به عمد با پيچيدگيهايي روبهرو كرده اسـت. ــ اطالعـات
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ـ و چگـونگي اعمـال و ـ طلبهها ارائه شده از جريان مدرسه علميه و وضعيت شاگردان
رفتار شخصيتهاي زمان مشروطه، نشان از وقوف و اشراف نويسنده بر اوضاع و احـوال
مربـوط بـه هـر يـك از اين گروه و موقعيت آنها، و همچنين تحـوالت و رويـدادهـاي
تـاريخي  زمانهاست. اين در حالي است كه نويسندة جوان در هيچ يـك از زمـانهـاي
داستان زندگي نميكرده، پس ميبايست صرفاً با مطالعـه و تحقيـق گسـترده، بـه آنهـا 
دست يافته باشد كه اين نيز قابل تأمل است. استفاده از واژههاي مختلف، نشان از انبـار
مـيگـذارد. گفتگـو واژه در ذهن نويسنده دارد كه در طـول داسـتان آن را بـه نمـايش
(ديالوگ)ها، دقيق، منطقي و در پارهاي موارد داراي طنزي پر معنا هسـتند. در مجمـوع 
گفتگوها ساده و سطحي نيستند، بلكه معنادار هستند. استفاده از آيات شريفة قـرآن نيـز
در جاي جاي داستان، به بالغت و نغز بودن كالم كمك كـرده اسـت: [(انـك بـالوادي
االرض)، (و هـو عـالم العيـوب و...  المقدس طوي)، (يسبح... ما في السموات و مـا فـي
ص220 )]. توجه به معاني و جمالت قرآن از جملـه: لشـكر جنّيـان كـه ميـان زمـين و
آسمان ايستادهاند ص336. همانندي كلمة پي كردن اسب كه در قرآن پي كـردن شـتر

است ص33. و... مطلب ديگر كه حائز اهميت است.   
داستان ممكن است اشارههايي هرچند بسيار كوچك نيز به مفاهيم بعضي از كتابهـا و
فيلمها و داستانهايي داشته باشد كه به واقعة عاشورا توجه داشتهاند. به عنوان نمونه: مقتـل، 

روز واقعه و روز دهم و... كه به مثابة احياي مجدد واقعة عاشورا باشد.  
  

عنوان داستان:   
عنوان انجمن مخفي داللت بر انجمنهاي سياسي دارد كـه داسـتان بـه آن اشـاره
شده است. انجمنهايي كه بنا به موجوديت خود، در دوران مشـروطه مخفيانـه تشـكيل

ميشد و نويسنده در چند نوبت در خالل داستان از آن سخن گفته است.   
  

بعضي از كليد واژهها:  
«راههاي رسيدن به خدا به اندازة نفوس خاليق است.» اين جمله فقـط تـا صـفحة 

103 پنج بار تكرار شده است.   
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تكرار مداوم كل راكب مركوب.   
تاريخ را از كمر ميخوانند.   

  
بعضي از جملههاي تمثيل گونه، يا طنز معنادار:  

«علم از دامن جهل رشد ميكند، از دامن شك. جهل، به شك بارور ميشود و علم 
را ميزدايد.»  

«حكم ارتداد و ايمان در زير همين خيمه صادر ميشود. آينـدة مـردم پابرهنـه زيـر
همين بقعه و بيرق است.»  

«اين نمايشگر بازيگر كور نميخواهد؟ ـ كدام چشم را بستهاي و كدام را باز كردهاي؟»  
«يحيي مكي پاالن بر اسب و استر دوزد و سلطان بر رعاياي خود؛ كه اسب و اسـتر

را به كاه و نمد پاالن دوزند و ابناي بشر را به جهل. ص 63»   
«حبابها از زير پايش ميجوشد و روي كالهش ميتركد. آب از سر شاه ميگـذرد. 

اما شاه همچنان بيخيال نشسته است. ص 287»  
«ميرزا گفته است كاري كه يحيي ميكند، از كرامت دشوارتر است؛ چرا كـه در كرامـت

تسخير تن حاصل ميشود و همراهي كاروان جز با تطهير جان مقدور نميشود.»  
  



  

  
  
  
  
  

شب پلنگ  
نقد رمان «قاعدة بازي» اثر فيروز جاللي زنوزي  

  
مقدمه:  

 فيروز جاللي زنوزي، متولد 1329 خرم آباد است. او ناخدا يكم كميسر دريايي بوده 
و رشتة نظامي خوانده است. او فعاليتهاي ادبي بسياري دارد كه از جملـة آن مـيتـوان 
كارشناسي داستان بنياد جنگزدگان، داوري كتاب سال، كارشناسي بخش قصه و رمـان
حوزة هنري و آثار برتر معلمان، و همچنين كار تدريس و نقد داستان و... را نـام بـرد. از 
«مخلـوق»، برنـدة ديـپلم افتخـار از بنيـاد شـهيد و كتـاب زنوزي قبـل از ايـن، كتـاب
كششهاي قهوهاي، جزء آثار برتـر بيسـت سـاله انقـالب شـناخته شـده اسـت. از آثـار
ديگرش: باران بر زمين سوخته، سالهاي سرب، خاك و خاكسـتر، روزي كـه خورشـيد
سوخت، سياه بمبك، شور و شيرين و... هستند كه ميتوان از آنها را به عنـوان نمونـه-

هايي از تجربيات نويسنده نام برد.  
  

چكيده:  
86 ، و كتـاب رمان قاعدة بازي، يكي از دو كتاب برگزيدة جايزة قلـم زريـن سـال
831 صـفحه،  سال، و همچنين برگزيدة جايزة جشنواره آل احمـد اسـت. ايـن رمـان در
توسط نشر علم، در سال 86 به چاپ رسيده است. ايـن كتـاب رمـاني اعترافـي اسـت و 
ضمن آن كه به جنبههاي روانشناختي راوي توجـه دارد، شخصـيت او را كالبدشـكافي
كرده و انگيزههاي رفتاري و اعمال او را بررسي و در نهايت محاكمه ميكنـد. امـا ايـن
بررسي و محاكمه طبق چه مراحلي انجام ميشود و به چه حكمي منتهي ميشود و چـه
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پاياني در پيش دارد؟ اينها مطالبي هستند كه در كتاب به آنها پرداخته خواهد شـد. ايـن
رمان داراي هفت بخش است كه با اسامي حيوانات نامگذاري شـده اسـت. بخـش اول: 
روز روباه، بخش دوم: شب روباه، بخـش سـوم: روز شـغال، بخـش چهـارم: روز گـرگ، 

بخش پنجم: شب گرگ، بخش ششم: روز پلنگ، بخش هفتم: شب پلنگ.   
مكتب داستان: واقعيتگرا (رئال)  

نوع (ژانر): رمان اعترافي، رمان پيكارسك، و همچنين بنا به مختصـات شخصـيت 
قهرمان، داستان بعضي از ويژگيهاي رمان روانشناختي را نيز دارد.   

زمان داستان: پيش از انقالب تا بعد از جنگ  
زمان جاري: چهار روز  

مكان: تهران (جز بخشي از آن كه در بلوچستان و بخش اول كه محل زلزله است.)  
 عنصر غالب (محور): شخصيت (با وجود اينكه پيرنگ هم پررنگ است. )  

زاوية ديد: اول شخص مفرد (راوي قهرمان)  
گرة اصلي: پيدا كردن"او" و كشتنش  

معرفي شخصيتها:  
اكثر شخصيتها مشخصات ظاهري ندارند، لذا در بحث شخصيتپردازي به بيشـتر 

آنها پرداخته ميشود.   
ـ داستان، كارمند ادارة ضايعات، صاحب دو  ـ اصلي داور علت خواه: شخصيت اول
در تمـام طـول فرزند به نامهاي همايون و يوسف. همسري به نام شمسـي. داور خـواه
داستان به دنبال اوست. زيرا ميخواهد او را پيدا كند و بكشد. و انتهاي داستان بـه ايـن

نتيجه ميرسد كه او كسي جز خودش نيست.   
نبات: دختري است كه در زلزله زير آوار مانده است و توسط داور خـواه و دوسـتش
اصغر سياه دزديده ميشود و او را به تهران ميآورند و بعد از مدتي او را ميفروشند. او با 

وجودي كه از دختر داور خواه كوچكتر است، به او عالقه پيدا كرده است.   
شمسي: همسر داور خواه كه قيافة امروزش كه داراي صورتي گرد و بازوهاي چاق 
است، با دختر تركهاي و خوش انداميكه داور خواه با او ازدواج كرد، خيلـي فـرق كـرده

است. و علت خواه او را گاهي خرفت و احمق معرفي ميكند.   
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منيجه: (منيژه) دختر علت خواه كه پدر به او دلبستگي زيادي دارد.   
رامپوت: داماد و همسر منيجه است. داور خواه به او عنكبوت ميگويد. او نـه تنهـا

عالقهاي به رامپوت ندارد، بلكه او را اليق همسري دخترش نيز نميداند.   
شاهين خان: پدر علت خواه. مردي كه با وجود داشتن همسر، بـا مـادر داور خـواه
هم ازدواج ميكند، ولي خيلي زود او را رها ميكند. او اهل شكار و بزم و پايكوبي است. 
خوشگذران و بيقيد و بند است و دوستاني بيقيد و بندتر از خود دارد. او عالقـهاي بـه

پسرش داور و مادر او ندارد.   
همايون و يوسف: پسرهاي علت خواه هستند و در داستان حضور كمرنگي دارند.   
يحيي : برادر ناتني داور خواه. كسي كـه بعـد از مـادر اصـلي داور خـواه، بيشـترين

محبت را نسبت به او دارد و به خاطر حمايت از داور خواه به خطر ميافتد.   
حسن كوري: يكي از هم پالكيهاي علت خواه است كه در بچگي وقتي بـا علـت

خواه از درخت باال ميرفتند، چشمهايش را كالغها خوردهاند.   
ابراهيم مرده خور، سليم جابليق، اصغرسياه و جواد سـالخ: از دوسـتان راوي

هستند، كه هيچكدام سابقة خوبي ندارند و در خالفهاي علت خواه با او همراه بودهاند.   
آقاي پايدار: مردي انقالبي و همكار علت خواه كه در زمان ناتواني و درماندگي علت 
خواه از او دستگيري ميكند. او را به خانهاش ميبرد و از او پذيرايي ميكند؛ حتي به او جـا

و مكان هم ميدهد. مقام محترم امنيتي، و رئيس و منشي و... از همكارانش ميشود.  
بلوچ: مردي است كه نبات را از ياور خواه ميخرد تا او را به بمپور ببرد.   

كمال: برادر اصغر سياه. كسي كه مدتي با نبات به سر ميبرد و به او عالقه پيدا مـي-
كند و به خاطر او خود را به خطر مياندازد. او بيمار است و مورد حمايت برادر خود است.  
مرد دندان طال: دوست پدر علت خواه. همان كه با نگاهي بد به داور خواه موجـب

خشم برادر او ـ يحيي ـ ميشود.   
  

خالصه  
ـ مردي با نام داور علت خواه، كه كارمند ادارة ضايعات  در بخش اول ـ روز روباه
است، تصميم دارد كسي را بكشد. به قول خـودش قلـبش انباشـته از نفـرت اوسـت. او 
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مردي است با شخصيت دوگانه و خود را با هوش و استعداد مـيدانـد و ايـن كـه حتـي
چشم سوم دارد و ميتواند چيزهايي را ببيند كه مردم عادي نميبينند. در عوض مردم را 
نادان، خرفت، خنگ، سست اراده و ضعيف النفس به حساب ميآورد. مردمـيكـه قابـل
اعتماد نيستند و جز به شـكم و غريـزة جنسـي خـود فكـر نمـيكننـد. او حتـي بيشـتر

خنثـي و خاموشـي   "بايـد"هـاي تحصيلكردهها را كرگوش ميخواند و جهان را پـر از
را انجـام دهنـد،  ميبيند كه مردم آنها را درك نميكنند و اگر هم بخواهنـد آن بايـدهـا
آنقدر دست دست ميكنند تا آن "كار ديگر" برسد. در همـين جهـان اسـت كـه او در
ادارة ضايعات از رئيس تقاضاي مرخصي ميكند و چون او مخالفت ميكند، از او ناراحت 
ميشود و كينه به دل ميگيرد؛ به طوري كه وقتي سر او را خلوت ميشود، درِ اتاقش را 
ميبندد و او را در اتاق زنداني ميكند. رئيس چون نمـيتوانـد از كسـي كمـك بگيـرد، 

مجبور ميشود خود را از پنجره به بيرون پرتاب كند، كه سبب شكستن دستش ميشود.   
عدالت خواه وقتي كه نزد روانپزشك خـود ــ دكتـر روان نژنـد ـ مـيرود، متوجـه
 ميشود كه همسرش قبل از او آن جا بوده است او با شناختي كه از همسر خـود دارد و
همچنين طي صحبتهايي كه با پزشكش ميكند، ميفهمد كه پزشك نه تنهـا از تمـام
بيماري و ناراحتي او، بلكه از زير و بم زندگي او نيز خبر دارد. حتـي اسـامي را كـه او از 
آنها نام ميبرد (مثل حسن كوري، اصغر سياه، جواد سالخ، نبات، واجه، كباب، كلة گوزن 
ناراحـت مـيشـود.  و شپش و رشك و...) را به پزشك گفته است. او از اين بابت خيلـي
پزشك ضمن آن كه وجود همة اسامي و اشخاص را در ذهن علت خواه توهم ميدانـد، 
ـ نيز انكار نميكند، او ميگويـد علـت تمـام ـ نزد خود بودن همسر علت خواه را آن جا
مشكالت شما به خاطر نام فاميلتان است. بايد به ادارة ثبت احـوال بـروي و فاميلـت را
عوض كني. اينها كه در ذهن شما ميآيند، با فاميل خوب كاري ندارنـد. علـت خـواه در
جواب او ميگويد، اگر چنين چيزي صحيح است، پس بهتر است اول فاميـل خودتـان را
ـ بيماري رواني، مرحلة قبل از روان پريشي ـ است، عوض كنـي. همسـر  كه روان نژند
راوي شمسي نام داردكه قبالً دختري زبيا با موهايي روبان زده و ظريف بوده، ولي حـاال
كه بيست و دو سال از زندگي آنها ميگذرد، ديگر چاق و خپـل و نامرتـب و بـيتفـاوت
- كـه خيلـي بـه او شده است. همچنين علت خواه دختري به نام منيجه دارد - منيـژه
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عالقه دارد و دامادي به نام رامپوت كه اسمش را عنكبوت گذاشته و از او بيزار اسـت. او 
همچنين دو پسر دارد كه نقشي در داستان ايفا نميكنند. در اداره وقتي با مرخصـي دوم
علت خواه موافقت ميشود، او فكر ميكند كه مسئوالن اداره هم با او براي كشتن "او" 
موافقاند، و در واقع با دادن اين مرخصي، ميخواهند او را بـه مأموريـت بفرسـتند. او در 
مـي- اين ارتباط بيشتر با مردي كه نامش را مقام محترم امنيتي گذاشته است، صـحبت
كند و او كه به سالمت فكري علت خواه شك كرده است، با او موافقت ميكند كه برود 

و "او" را بكشد.   
ـ شب روباه ـ او به چهار روز مرخصياش فكر ميكند كه طي آن بايد  در بخش دو
كار را تمام كند. در همان حال است كه ابراهيم مرده خور به ديدنش ميآيد و با سـالح
او را تهديد ميكند كه با او نزد حسن كوري برود. علت خواه سالح او را نديده ميگيـرد
و چون روباهي مكّار مغز او را به كار گرفته و با حيله او را عليه حسن كوري كه بـرايش
كار ميكند، تحريك ميكند. به طوري كه دعوت او را براي سيگار و شربت مـيپـذيرد. 
علت خواه طي اين چهار روز نزد هركسي كه ميرود، مجيزش را ميگويـد و او را عليـه
ديگران تحريك ميكند. در حالي كه خود در دل به هيچكدام اعتماد ندارد و حتي بعضي 
مـيرود و بـه را همان "او" ميداند كه بايد بكشد. بـا ابـراهيم كـه نـزد حسـن كـوري
چشمش نگاه ميكند، ياد اتفاقي كه در بچگي براي او و دوستش حسـن كـوري افتـاده
بود ميافتد. زماني كه با دوستش از درخت باال ميرفتند تا جاي كالغها و گربه را بـاهم
عوض كنند و در اين ارتباط كالغها بر سر و روي آنها ميريزند و چشمها را از حدقه در 
ميآورند؛ در حالي كه علت خواه از قبل موذيانه كتشُ را در النة كالغها گذاشـته بـود و
از آن در مقابل حملة كالغها استفاده ميكند. او در خانه حسن كوري (چراغ)، خود را مبـرّا از 
تمام اتهامها و جريانهايي ميداند كه در ارتباط با دوستانش اتفاق افتاده اسـت و ديگـران را 

محكوم ميكند. او نيز در ارتباط با اختالف حسن كوري و همسرش دخالت ميكند.   
ـ روز شغال ـ وقتي همسرش او را از خواب بيدار مـيكنـد كـه بـه در بخش سوم
ادارهاش برود، ميگويد نميروم، بايد بروم "او" را بكشم، و در همان حال همسر خود را 
به خاطر داشتن صورت گرد، خنگ ميبيند و تمام معايب او را در نظر مجسم ميكند، تا 
حدي كه او را همان "اويي" ميبيند كه بايد بكشد. ولي به خاطر گردي صورت او ايـن
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مـيدانـد؛ در  امكان را رد ميكند؛ زيرا آنهايي را كه صورت گرد دارند، خرفـت و احمـق
،)     بـه گذشـته حالي كه "او" احمـق نيسـت. او در بـاغ در پـي يـك تـداعي(فلش بـك
برميگردد؛ به روزگاري كه بيشتر از دوازده سال نداشت و تمام مدت از مادر سراغ پدر را 
مـيشـود.  ميگرفت. تا اين كه روزي پدر با يحيي برادرش برمـيگـردد و او خوشـحال
چندي نميگذرد كه او ميفهمد يحيي بـرادر نـاتنياش اسـت و شـاهين خـان پـدرش، 
همسر ديگري دارد و به او و مادرش هيچ عالقهاي ندارد. او در منزل مادر ناتني، تن بـه
و  هر خفتي ميدهد كه در كنار پدر باشد و حال پا دو را پيدا ميكند. از ريخت و پاشهـا
پـدر و كبـاب شـكار مـيآيـد. از شـكار كـردنهـاي بزن بكوبهاي آن خانه خوشـش
خوردنهاي او و دوستانش. او حتي به دنبال شباهتي بين خود و مادر ناتنياش ميگردد 
تا بيشتر بتواند خود را به آنها وصل و از مادر خود جدا كند. او دوست نـدارد فرزنـد زنـي
باشد كه هميشه در گوشة اتاقي منفعل نشسته و فقط دست بـه نمـاز و دعـا دارد. او در 
اتفاقي كه در خانة شاهينخان برايش ميافتد و موجب درگيري يحيي و شاهينخـان بـا
دوستانش ميشود، ديگر به آن خانه ميرود. ولي نسبت به مادر خود هم دلسرد ميشود. 
ـ يحيي - از  و بعد از مرگ يحيي و پدرش ديگر احساس ميكند تنها كسي را كه داشته
دست داده است. او در تمام مدت زندگي، كلمهاي محبتآميز از پدر نميشنود، در حـالي
كه يحيي به او محبت ميكند. او از اتفاقي كه در باغ برايش ميافتد، سـر در نمـيآورد، 
همان چيزي كه موجب اختالف يحيي، با آن مرد دندان طال ـ دوست پدر ـ ميشود.   

مـيزده و  در بخش چهارم روز گرگ، او از اين كـه تمـام شـب زيـر بـاران پرسـه
دخترش منيجه با رامپورت زير لحاف خوابيدهاند، ناراحت است. او به دنبال مادرش مي-
رود و پير زن را با خود به خانهاش ميآورد. اما شمسي با او برخورد بدي ميكند. پيـرزن
نميماند و به خانهاش برميگردد. شمسي تمام مشكالت اين سالها را جمـع كـرده، در 
همان چند دقيقه كه مادر علت خواه به خانهاش آمده است، مطرح ميكند و اين كه اين 
جا كه مسافر خانه نيست. و مهمان بايد از قبـل خبـر بدهـد. علـت خـواه بـدون حـرف
عكسالعملي، بياختيار به رفتن مادر نگاه مـيكنـد. همچنـين ايـن انفعـال را در مـورد
مـيبينـد. و  دامادش نيز نشان ميدهد كه شبي براي آمدن او، شمسي آن همه تـدارك
همة اعضاي خانه را ساعتها گرسنه نگاه ميدارد تا رامپوت بيايد و با هم غذا بخورنـد. 



شب پلنگ،  نقد رمان «قاعدة بازي»  □ 67 

علت خواه به مادرش سر ميزند، زني كه از فرط چركـي و كثيفـي سـر و بـدنش پـر از
شپش شده است. علت خواه خود لباسهاي او را در طشت حياط ميريزد و ميشويد. اما 
نميتواند با او همدردي و براي تنهايي او كاري بكند. در ايـن بخـش، قسـمتهـايي از
جنگ گنجانيده شده است و از سرباز شهيدي روايت ميشود كـه تـوي تـابوت خوابيـده
است و او، يعني خود علت خواه باعث مرگش ميشود؛ چرا كه او را به ادارة نظام وظيفـه
لو ميدهد و بال فاصله ميآيند او را ميبرند. و چندي بعد جنازهاش را ميآورند. او كه در 
تمنايّ ساغر، همسر اوست، متوجه ميشود كـه مـرد ديگـري جـاي پـدر او را گرفتـه و 

فرزندش به او ميگويد بابا.   
در بخش پنجم شب گرگ او به ديدن سليم جابليق ميرود و او را هـم عليـه بقيـه
ميشوراند. ضمن آن كه جريان فروختن نبات ـ دختر ده سالهاي را كه بـا اصـغر از زيـر 
بيرون آوردهاند، براي او تعريف ميكند. او اصغر سياه را متهم ميكند به اين كه نبـات را
ميدزدد تا براي كمال برادرش هم صحبت پيدا كند. و خودش به اين كار اعتراض كرده 
است. و اينكه نبات خيلي زيبا بود و توجه او را به خود جلب كرده بود. و در نهايت هـم
ميگويد چون موقع فروش دختر، بلوچ ميبيند اصغر سالح دارد، او را ميكشد. سليم بـه

او اولتيماتوم ميدهد كه اگر دروغ گفته باشد، حسابش را كف دستش ميگذارد.   
در بخش شش روز پلنگ: روز سومي است كه او هنوز دارد به دنبال "او" ميگردد 
مـيخـرد و بـه كه در اين حال تصميم به خود كشي ميگيرد و بسـتهاي مرگـه مـوش
رد. بـه مـيبـ مسافر خانهاي ميرود كه خود را آن جا بكشـد، ولـي گرسـنگي امـانش را
رستوران مسافر خانه ميرود و با اين كه پول ندارد، غذا سفارش ميدهد. دوستش آقـاي
پايدار كه مردي انقالبي است، به آن جا ميآيد و وقتي او را در آن حال و روز مـيبينـد، 
پول غذايش را ميدهد و او را به خانهاش ميبرد و تا حد امكان از او پذيرايي مـيكنـد. 
مـيبـرد و  مـيدهـد، اعالميـه علت خواه كه ميفهمد پايدار فعاليتهاي انقالبي انجـام
ميآورد و ميچسباند. در همان خانة پايدار نامهاي براي مسؤول امنيتي اداره مينويسد و 
او را لو ميدهد و اذعان ميدارد كه پايدار خائن است و انقالبي و... چند روز بعد عكـس
او را در روزنامه ميبيند كه شهيد شده است. او حتي كيف پول پايدار را هم ميدزدد و با 
پول آن به دنبال شمسي ميرود كه به خاطر نداري او قهر كرده و به منزل مادرش رفته 
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است. و بيشتر پول را به او ميدهد و او را بر ميگرداند. تكرار جريان بردن نبات و كمال 
به بلوچستان و فروختن آنها را به بلوچ، دوباره در اين بخش راوي تكرار ميكند. امـا بـا
شيوهاي ديگر و اينكه ميخواسته براي فروختن نبات ده ميليون تومان بگيـرد، امـا بـه
سيصد هزار تومان راضي شده است و اين كه آنها كمال را قبول نكردهاند، زيـرا مطـابق
ميلشان نبوده است و اصغر سياه را هم كشتهاند. او ميل به خواستن سـاغر را بـه پلنـگ

تشبيه ميكند.  
ـ يك بار ديگر زندگي نويسنده با تداعيهاي پي در پي   در بخش آخر ـ شب پلنگ
تكرار ميشود و او به اين وسيله اعمال زشت خود را به ياد ميآورد. و آنها را همزمـان و 
به موازات عذاب و سوختن در آتشي براي خود در نظر ميگيرد. او همچنين زنـدگياش 
را به درخت سيبي تشبيه ميكند كه لحظه به لحظه سيبهايش فاسدتر ميشوند و بوي 
پوسيدگي سيبها، با بوي سوختن خود، در فضا ميپيچد، تا آن جا كه بوي الشة سوخته 

همه جا را ميگيرد. در اين بخش داستان باز فروختن نبات به بلوچ تكرار ميشود.   
  

نقد:  
داستان بدون هيچ مقدمهاي از همان سطر اول شروع ميشود. گـرة اصـلي از خـط
دوم «بايد او را بكشم» مشخص ميشود و بيوقفه روايت ادامه مييابد و تا صفحة 140 
كه داور علت خواه، قهرمان داستان، با بازگشت به گذشته (فلش بك)، به كـودكيهـاي
خود برميگردد، روايت خطي و ساده و بدون اتفاقات جنبي است. همة حـوادث داسـتان 
به غير از تداعي (فلش بك)ها در چهار روز اتفاق ميافتد. در ارتباط با چهار روز داسـتان
ميتوان گفت وجهي است اشتراكي با رمان مرشد و مارگريتا اثر ميخائيل بولگـانف. كـه
همة حوادث آن رمان هم در چهار روز اتفاق ميافتد. ضمن اين كـه در جهـان داسـتان

مرشد و مارگريتا هم از حضور شيطان سخن گفته ميشود.   
داور علت خواه شخصيتي دوگانه دارد. او رفتاري ضد و نقيض از خود نشان ميدهد. 
«آن روز با گفتن آن حرفها به آن دو مرد، رنج جانكاه و در عين حال لذتبخشي داشتم. 
دو پاره بودم؛ نيم ابليس و نيم فرشته. هر دو بـاهم در جـدال. ص 542.» قاعـدة بـازي 
نگاهي روانشناختانه به زندگي شخصيت اصلي دارد، كه به شناخت او از خود و زنـدگي 
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اقـراري تلـختـر، بـه وقـوع در طنزي نيشدار و تلخ و انتقادي، در ارتباط با محاكمـه و
ميپيوندد. نكتة حائز اهميت اين است كه اگر اين نگـاه در پـي اعتـراف و اقـرار و محاكمـة 
ـ مثبتترين مبحث داستان ـ هميشه و همه جا با بدبيني يا واقعبيني باشد، بـه ديـدن راوي
بديها ختم ميشود. يكي از ويژگيهاي رمان، بازي زباني است كه با تكرارها و تأكيـدهايي

از چند حادثه با يك زبان و چند طريق صورت گرفته است كه بيشترين شكل (فرم) است كه 
در داستان به كار گرفته شده است. به اين صورت كه بعضي از حوادث داستان مانند مـاجراي
نبات از چند منظر متفاوت يا چند زاويه ديد روايت شده است. ضـمن ايـن كـه گفتگـوهـاي
داستان نيز عالمت ندارند و به طور مستقيم با متن پيوند خوردهاند. داستان با تكگوييهـاي
بلند و كوتاه و خيالپردازيها و مطولنويسيها همراه شده است. نويسنده براي راوي نفوسي 

را با نام حيوانات انتخاب كرده كه در هر بخش آنها را به "او" وام ميدهد.  
  

شخصيتپردازي:   
مهمترين بخش نقد اين داستان، شخصيتپردازي است، چرا كه محور داسـتان نيـز
مـيتوانسـت بر اين اساس شكل گرفته است. حوادث در داستان زياد هسـتند. داسـتان
پيرنگ محور باشد. اما آنچه كه بيش از هر چيز با او درگيـر هسـتيم، شخصـيت اسـت. 
ضمن اين كه اين شخصيت است كه به تحول اساسي دست مييابد. شخصـيت اصـلي: 
راوي، داور علت خواه است. او پنجاه و يك سال دارد. از مشخصات ظاهري او بـرخالف 
مشخصات دروني و شخصيتي و گذشتهاش چندان چيزي در دست نيسـت. امـا نـام او، 
بخشي از بار معنايي شخصيت او را بيان ميكند. او علت خواه اسـت و بـه دنبـال علـت
وقايع و رخدادهايي است كه در اطرافش به وقوع ميپيوندند. و در پـي داوري آنهاسـت، 
باز بنا به نام كوچكش، داور است. او در ادارة بازيافت كار ميكند. مهمترين مطلـب كـه
در مورد او بايد در نظر داشت، اين است كه او به لحاظ روانشناسي، شخصيت متعـادلي
ندارد؛ چرا كه نويسنده او را صاحب شخصيتي دو يا چندگانـه آفريـده اسـت، و رفتـار و
اعمال او با انديشه و افكار او در تضاد (پارادوكس) است. او به دوگانـه بـودن شخصـيت
خود اذعان دارد. «نميدانم چرا آنطور شد؟ يكي ديگـر بـودم انگـار. ص551 »، «دلـم
را در خـود ميخواهد نيمة تاريك روحم را جراحي كنم ص65»، او دوگانگي شخصـيت
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كشف كرده است و ميداند كه ريشه در كـودكي او دارد. و ايـن موضـوع را در توضـيح
داستان كودكيهايش، به وضوح توصيف و ريشهيابي ميكند.  

«اووف، پيرزن نميداني چقدر دوستت دارم و چقدر ازت نفرت دارم. نميداني چقـدر
به تو نزديكم و چقدر با تو بيگانهام. ص 330. » شخصيت دوگانه از زمـان تولسـتوي و
ديگـر نويسـندگان داستايفسكي در داستانها به وجود آمد و بعد از آن در داسـتانهـاي
ـ (روان پريش)  ـ روان نژند رسوخ پيدا كرد. نويسنده به او خصوصيات يك انسان رواني
،)   داده اسـت. تمـام يا در اندازهاي خيلي خوشبينانهتر همان شخصيت نامتعـادل (آنُرمـال
انديشه، رفتار، گفتار و كردار شخصيت اصلي براساس اين مطلب، به فعل ميرسـد. او در 
خواب و بيداري با خود حرف ميزند و كابوس ميبيند و با مردم درگير ميشود. او همـه
كه  را خرفت و احمق ميداند. كه همين امر به تنهايي براي عاقل نبودن او كافي است ـ
شخص فكر كند همه نميفهمند و خودش ميفهمد. ـ او خود را مصلح نميدانـد. «مـن
مصلح جامعه نيستم. ص 17. » ولي عمالً اعمالي را كه يك مصلح بايـد انجـام بدهـد، 
ميدهد و به رستگاري انسان توجه دارد. «بايد آونگـان باشـم بـين رذيلـت و فضـيلت. 
ص64. » چرا كه ميخواهد اجتماع و انسانهاي اطـرافش را بسـازد. او مـيگويـد ايـن
انسانها كر و زنگ بايدها را نميشنوند. بطئينگر نيستند. نميفهمند. درك نميكنند. او 
خود را صاحب چشم سوم ميداند كه همه چيز را بهتر از بقيه ميبيند. يعني چيزهايي را 
ميبيند كه ديگران قادر به ديدن آنها نيستند. او فكر ميكند از طريـق چشـم سـوم، بـه
زواياي آشكار و نهان مردم كه براي همـه مخفـي اسـت، دسـت مـييابـد. «ص 61. و 
ديگران خواباند و خيلي چيزها را نميفهمند.» و «ص63. آنها قـوة درك ندارنـد و... و 
كودن و خرفت و احمقاند و...» اما او خود را نيز بارها و بارها خبيـث و پليـد و نادرسـت
نيز ميخواند. او يعني همان انسان نامتعادل، سخنراني ميكند. شعار سر ميدهد. همه را 
به باد تمسخر ميگيرد. فلسفه بافي ميكند. حكم صادر ميكند. و بنا به همـين دالئـل، 

بعضي مشخصههاي "داستان گروتسك" را دارد.   
در اين نوع داستانها چنان كه ميدانيم، نويسنده نظرات و عقايـد خـود را در قالـب
برخـي سخنان شخصي نامتعادل بيان مـيكنـد. چنانكـه در ايـن داسـتان نيـز راوي در
تكگوييهاي خود، نظرات نويسنده را اظهار ميكند. او معتقد است بايد براي هر كـاري
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ضرب العجل قرار داد. «اگر براي هر كاري ضـرب العجـل قـرار نـدهيم، نصـف بيشـتر
انرژيمان هدر ميرود. ص92.» و «ص 54 هر آدم معقولي ميداند كه به جاي عصباني 
شدن بهتر است براي معضلش فكر عاجل و عاقالنهاي بكند. و... بهتر اسـت از سـلول-
هاي مغزش كمك بگيرد.» و «آدمهايي كه زير سنگيني بايدشان كمرشكن ميشـوند و
جا ميزنند، از قاعدة بازي بيخبرند. ص 10» از سوي ديگر، ميتوان او را انسان سالمي 
دانست كه به خاطر مسائل و مشكالتي كه با آن از كوچكي تـا بـه امـروز درگيـر بـوده
است، دچار رفتاري باشد كه همه فكر كنند رواني است. اما آنچه محرز است، اين كـه او
مشكل رواني دارد. و اين مطلب براي چنين شخصيتي با اين مشكالت و با آن كودكي، 
با آن خانواده و... كامالً طبيعي است. او فكر ميكند مرخصي را ا به او دادهاند كـه بـرود
"او" را بكشد. «آنها خواستهاند كه بابت آن مالقات و اين مأموريت خيلـي محرمانـه بـا
هيچ كس حرف نزنم. ص 103» خود علت خواه و همسرش نيز به مشكل رواني بـودن
او واقفاند. چنانكه هر دو نزد روان پزشك علت خواه ميروند. داور علـت خـواه (راوي) 
ميداند كه به دنبال كسي است كه بايد او را بكشد، كسي كه با اعمال و رفتارش سـبب
ناراحتيهاي او ميشود. كسي كه همه جا با اوست و موجبات ناراحتي او را فراهم مـي-
آورد. ولي نميداند دنبال خودش است. اين مطلب كه راوي تا اواخر داستان نمـيگويـد
كه او دنبال خودش است و فقط كدهايي از آن ميدهد از جهتي كشش داستان را بيشتر 
ـ هـم ـ ص 827 كرده و موقعيت تعليق را باال ميبرد. ولي اگر در همان صفحات آخـر
به طور مستقيم به اين موضوع اشاره نميكرد و اجازه ميداد مثل بقيـة داسـتان توسـط 
همان كُدها، مخاطب خود به اين مطلب برسد، داسـتان از جـذابيت بيشـتري برخـوردار
مـيمانـد. «بعـد از چهـار روز ميشد و در واقع چيزي براي فكركـردن مخاطـب بـاقي
سرگرداني توانستهام كه خود خودم را پيدا كنم و آن اويم را بكشم. گفته بودم كه بايد او 

را بكشم. خالف نگفتم. اكنون كه يافتهام ميكشم. ص 828.»   
نكتهاي كه بايد ذكر شود، اين است كه شخصيت شمسي بيدليل منفور جلـوه داده
ميشود. او نگران همسر خود است. چنانكه در همان ابتداي داستان ميبينيم كه قبل از 
خود بيمار، به خاطر علت خواه نزد پزشك او بوده است. در انتهاي داستان هم ميبينـيم 
نگران اوست. گرچه نقش يك همسر خوب واقعي را در زندگي او بـازي نمـيكنـد، امـا
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نفرت بـيش از انـدازة داور نسـبت بـه او خيلـي منطقـي بـه نظـر نمـيرسـد. چـاقي او
درشتنمايي ميشود. تمام نقاط ضعف او زير ذرهبين قرار ميگيرد. حتي اگر ايـن نقـاط
ضعف جزء طبيعيات او باشد. در مورد مادر علـت خـواه نيـز همـين مسـأله صـدق پيـدا
ميكند. شاهين پدرش بعد از همسر اول خود، يا مجبور شده يا دلش خواسته «به خـاطر
يك ميل طغيانگر و كور بين شاهينخان و مادرم بذر بودن من افشانده شـد، ناگـاه مـن
شدم. ص 325. »، با او ازدواج ميكند، اما جز كينه و نفرت نسبت به او چيـزي نـدارد و
حتي به فرزند او هم كه خود داور علت خواه است، به همان دليـل بـيتوجـه اسـت، در 
حالي كه اگر از همسرش تا اين حد نفرت داشت، ميتوانست از او جدا شود يا الاقـل او
را همراه خود به باغ نبرد كه مجبور باشد مرتب ببيندش. ايـن زن و ايـن مـادر در نظـر
فرزند خود نيز به علت ارزشهايي كه دارد، مورد نفرت قرار ميگيـرد. او از مـادري كـه
منفعل است، بدش ميآيد. مادري كه زانوي غم بغل بگيرد و جز تسبيح و راز و نيـاز بـا
خدا كاري نكند. رامپوت نيز همين وضع را دارد. مشخص نيست به چه علـت راوي از او

نفرت دارد. و مليجك دخترش را نميدانيم چرا تا اين حد دوست دارد.   
بچههاي داستان كه از همه مهمتر بايد باشند، منفعل هستند. نقش اساسي به آنهـا 
داده نشده است. ولي در عين حال تصاويري كه از نبات، اصغر چراغ، و سليم و... و غيره 
داده شده است و همچنين مـرد دنـدان طـال و يحيـي و زن رقاصـه و خـود شـاهين و
همسرش، و از همه مهمتر شخصيت اصلي، از شخصيتپردازي زنده و گويا و ملموسـي
برخوردار هستند. روانشناسي شخصيت علت خـواه از تمـام زوايـا و ابعـاد مـورد توجـه
دهايي كـه داده نويسنده قرار گرفته است و همچنين انگيزههاي رفتاري او با توجه به كـُ
است، بنا به تقسيمبنديهايي كه در شخصيتپردازي ميتوان برايش در نظر گرفـت، در 
-و شخصـيت جـامع ـ ـ طبق تقسيمبنـدي پـراپ گروه شخصيتهايي با نظرية معنايي

طبق تقسمبندي فورستر ـ قرار ميگيرد.   
  

پيرنگ:  
پيرنگ داستان از انسجام قوي برخوردار است و گره از همان ابتدا مشـخص اسـت. 
مـيبـرد. ضـمن ايـن كـه داستان به خاطر پيدا كردن "او"، مخاطب را با خود به انتهـا
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برايش تعليق هم ايجاد ميكند. گره افكني، نقطة اوج، گرهگشايي و تحول بدون ايراد و 
اشكال، مسير اوج و فرود خود را طي ميكنند. در واقع عمل داسـتاني بـا وحـدت همـة 
عناصر به درستي واقع ميشود. اما كشمكش داستان بيشتر بـا خـود و درون شخصـيت 
است و راه به جهات يا جهت ديگري ندارد. «اصالً من دنبال كي هستم؟ ص 138.» در 
واقع كشمكش دو طرفة خارج از خود يا فيزيكي، يعني بين خيـر و شـرّ و بـين رفـتن و
نرفتن، پيداكردن و نكردن، كشتن و نكشتن، و... نيست. و اگـر در داسـتان تقابـلهـايي
بين او و ديگران صورت ميگيرد، بنا به ذهنيات و افكار خود اوست و طرف مقابل از آن 
ـ راوي قهرمان ـ ميداند كـه بايـد اطالعي ندارد. در واقع از همان ابتدا قهرمان داستان

برود و پيدا كند و بكشد و اين كار را ميكند.   
در مورد روابط علت و معلولي پيرنگ، به چند نكته بايـد پرداخـت: اول ايـن كـه در
بخشي از داستان كه علت خواه درِ اتاق آقاي رئيس را قفل ميكند، همه چيز، تصـادفي
روي ميدهد. اول اينكه براي مادر منشي اتفاقي ميافتد و مجبور است برود. بعد بـراي
خدمتكار، كه منشي اتاقش را به او سپرده، مسألة قولنج ناگهاني رخ ميدهد. كـه او هـم
مجبور است برود. همچنين براي نگهبان به طور ناگهاني تورم پردة گوش به وجود مي-
ـ كه البته اين به لحاظ پزشكي خيلي هم مسألة اورژانسي توليد نميكند ـ كه او هم  آيد
بايد برود. كه با اين وصف سه نفر كه وجودشان خيلي مهم بوده، به طور همزمـان و اتفـاقي
بايد بروند. اما آيا كس ديگري در اداره نبود كه رئيس به او زنگ بزند يا تلفن نداشت كه بـه
كسي در اداره، خانواده، دوست و آشناي خود خبر دهد كه بيايند و در را باز كنند، يا كليدسـاز

بياورند و كمكش كنند كه رئيس مجبور نشود خود را از آن باال پرت كند؟  
ــت. و  ــگ اس ــالب و جن ــه انق ــاره ب ــولي، اش ــت و معل ــر در بحــث عل ــة ديگ نكت
شخصيتيهايي كه در اين ارتباط پا به داستان مـيگذارنـد و اصـالً معلـوم نيسـت كـي
هستند و از كجا آمدهاند. شخصيتهايي مانند مازيار، فـاني و سـاغر كـه راوي مخفيانـه
مازيار را لو ميدهد و او به جبهه ميرود و كشته ميشود. اين مطلب در رمـاني بـا ايـن
حجم ميتوانست بهتر جا بيفتد و كمكي هم در پيشبرد داستان داشته باشد. در حالي كه 
به راحتي ميتوان اين بخش را از داستان حذف كرد. همچنين بخش انقـالب را كـه بـا
وجود مهم بودن قضيه، هيچ نقشي در روند داستان از ابتدا تا انتها ندارد، كه اگربـه طـور
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مثال، حتي در حد يك ازدواج ساده هم بود، ميبايست به تناوب از آن در داستان سخن 
رفته باشد. يا الاقل اشارههايي به آن شده باشد. كه اين بخش را هم بدون اين كـه، بـه
داستان لطمه بزند، ميتوان حذف كرد. مورد ديگر اين كه رفتار مرد دندان طـال كـه در
باغ شاهينخان ميهمان است، به دور از حقيقت مانندي است؛ چرا كه او با وجـودي كـه
ميهمان است، اختيار هر كاري را به خود ميدهد. او آزادانه بـه داور، نگـاهي بيمارگونـة 
مـيدهـد و  جنسي دارد و بـا وجـود اعتـراض يحيـي، آن را در صـحنهاي ديگـر ادامـه
صاحبخانه باز از او معذرت خواهي ميكند و خـواهش و التمـاس مـيكنـد و بعـد كـه 
صاحبخانه به او اعتراض ميكند، دستور ميدهد شلوارش را درآورد و بـه تـوهينهـاي 

خود همچنان ادامه دهد.   
  

زاويه ديد:  
زاويه ديد، اول شخص مفرد و من راوي است و چون خـود راوي شخصـيت اصـلي
است، راوي قهرمان محسوب ميشود. راوي چون بنا داشته است تكگـويي كنـد و بـه
وسيلة اين تكگوييها شناختي از خود نشان دهد، بهترين نوع زاويه ديد را كـه مناسـب
و درونيـات خـود را اين امر باشد، انتخاب كرده است. با اين زاويه ديـد روانپريشـيهـا
توضيح ميدهد و شخصيت خود را كالبدشكافي ميكند و به تشريح زواياي ريز و درشت 
درونيات خود ميپردازد، كه خارج از ظرفيتهاي زاوية ديـدهاي ديگـر اسـت. راوي اول 
شخص بيشتر با تكگويي روايت ميكند؛ تكگوييهاي دروني و بيروني و تداعي. راوي 
با بازگشت به گذشته (فلشبك)هاي كوتاه و بلند، به زمانهاي دور و نزديك مـيرود و 
برميگردد. كه همين تداعيها عمل مهمـي در پيشـبرد داسـتان و همچنـين اطالعـات
بـيدليـل بلنـد و طـوالني دهي آن هستند. در بخشهايي از داستان، اين تكگوييهـا

ميشود و سبب ميشود عمل داستان به كنديُ صورت بگيرد.   
  

نثر و زبان:  
نثر گاهي شاعرانه، گاهي كمي متكلفّ و گاهي ساده است. در بخش آخر وزيـنتـر
و حـوادث مثـل ميشود. بازي زباني در رمان زياد ديده ميشود. تكرار بعضي صحنههـا
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بردن نبات به بلوچستان و فروختن او با يك زبان و چند شكل و حالـت مختلـف تكـرار
ميشود، كه به اين بازي بيشتر پا ميزند. و يادآور تكرار صحنهها در خشم و هيـاهو اثـر
ويليام فاكنر يا سمفوني مردگان اثر عباس معروفي است. زبان با پرگويي و مطولنويسي 
روبهرو است. همچنين بعضي جاها به روايتي شدن نزديك ميشود يـا تلخـيص «پـنج، 
شش ماه بعد كه انقالب شد، و همه چيز زير و رو شد، بعد همه ميفهمند كه اگر احمـد

پايدار زنده بود، بهتر ميشد. ص 522.»   
  

درونمايه و تحليل:  
مفهوم اعتراف براي خود و اقرار به گناه و محاكمه و عقـاب خـود، مفـاهيم ارزشـي
درونمايه را ميرساند، اما پرداختن به وجوه منفي زندگي، بدبيني، نااميدي، پوچ انگـاري، 
و حتي در پارهاي موارد، نيست انگاري (نهيليسم)، بيشترين معنا و مفهـوم داسـتان را در
برميگيرد. «زندگي همهاش نفرت بود و نكبـت. مـيخواسـتمش چـه كـار؟ ص482.» 
«بودن در اين زبالهدان گند و كثافت ده، دوازده سال كمتر يـا بيشـتر چـه تفـاوتي دارد. 
482.» تصميم به خودكشي «يك لكه كمتر بهتر يـك رنـج و خـود خـوري كمتـر. ص 
ه نشـان 483.» «بستة سبك و كار آمدي بود. كار صد تيغ را ميكـرد. ص 483.» موجـ
دادن خودكشي «الاقلش اين بود كه ميتوانستم از دست خودم بگريـزم و از دسـت آن
لكههايي كه در اين گذرگاه لجنآلود و... هستند، راحت شوم. ص 483» «بگذار تـو گـه
خودشان به اسم زندگي بغلتند و هي سرشان را از رنجهاي بيپايان خوار مايه به سـنگ
بزنند. ص 483. » و «ص 502 از اين جهنم دره پر حفره كـه سرشـار از بـدبختي و...» 

«اين دنياي هچل هفت و بيقاعده. ص96»  
ه در  اكثر شخصيتها منفي و نادرست و گناهكارند. چند بچه پاك و درست و موجـ 
و خـود داستان وجود دارد كه نويسنده از وجودشان بهره نميگيرد. بيشتر شخصـيتهـا
شخصيت اصلي ميميرند. شاهينخان را ميكشند. يحيي ميميرد. مادر ميميرد. كمال، 
اصغر، سليم جابليق، حسن چراغ، پايدار، مازيار، همه ميميرند. در معناي ديگر نگـاه بـه
اشخاص، يا در واقع خالصه كردن آن در مفهوم شكار و شكارچي، مثل شـكارها. مثـل
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گوزن داستان شكار ميشوند. كه اگر قاعد بازي را نداني، بايد كه تسليم بشوي- شـكار
شوي - و از دست بروي.   

طنز انتقادي و گزندة انساني را نشان ميدهد. رمان از بسياري جهات نگاهي شبيه 
به دون كيشوت، اثر سر وانتس دارد. مردي مجنون كه ميخواهد به مفروضـات ذهنـي
خودش واقعيت ببخشد. براي همين يك تنه به جنگ بديها ميرود. او آسياب بـادي را
غول ميپندارد و گلة گوسفندها را سپاهيان خود ميداند. داور علت خواه كه خود مشكل 
رواني دارد، همه را خرفت و احمق فرض ميكند و خود را دانا و داراي چشم سوم، مي-
مـيكنـد اداره خواهد برود و "او" را كه از منظر خود پليد و كثيف است، بكشـد. و فكـر
براي همين به او مرخصي داده است. خيال ميكنـد مقـام محتـرم امنيتـي منظـور او را
فهميده و به او مأموريت ويژه داده است. دون كيشوت سختي زيادي ميكشد و عاقبـت
با دلي شكسته برميگردد و چند روز بعد ميميرد. علت خواه بـا گذشـتن از هـزار خـوان
پليدي، به اين نتيجه ميرسدكه خود را بكشد. طنز گزندة قاعدة بازي، حقـايقي را پـيش
چشم خواننده روشن ميكند كه او وادار شود در هزار خوان پليديهاي ريز و درشتي كه 
هركدام به تنهايي معضلي بزرگ است، جوالن و جوالن بدهد تا بگـذرد. دون كيشـوت
نظام يك اجتماع را كه ديگر عوض شده و پاكدامني و آزاديخـواهي آن بـه زيـر سـؤال 
رفته، نشان ميدهد و قاعدة بازي اشخاص و انسانيت و وفـاداري و دوسـتي و عشـق و 
محبت و روابط خانوادگي و... را كه با درصد بسيار بااليي به فسـاد كشـيده اسـت، زيـر
سؤال ميبرد، و آن قدر در آن درنگ ميكند تا پوچ انگـاري و نااميـدي را هـم ضـميمه

كند.   
ـ در  ـ پيكارسـك بعضي اشخاص سودجو و حيلهگر دون كيشوت به تبع نوع رمان
بعضي از بخشها اندكي خود را مينمايانند. در قاعدة بازي مجموعـهاي بـه وفـور و بـه
ـ دزد، قاچاقچي، كـالش، حيلـهگـر، فرومايـه،  طور تمام و كمال، اين افراد حضور دارند
ـ چنانكه رمان پيكارسك تصويري واقعگرايانـه از زنـدگي تبهكـاران تبهكار، نيرنگ باز،
ترسيم ميكند و اين تبهكاري به داستان كشش ميدهد. ولي هرتبهكار، شايد فقط يك 
يا دو خصوصيت از ناهنجاريهاي شخصيت اصلي شخصيت قاعده بازي را داشته باشد. 
"امالفسـاد". در نگـاه طنـز دون كيشـوت كـه او هـم شخصيتي كه شايد بتـوان گفـت
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اعترافات خود را مينويسد و اين اعترافات چنانكه گفتهاند از سـرخوردگيهـايش ناشـي
ميشود، تمثيلي از جنس بهسازي و اميد و آزاديخواهي نيز ديده ميشود، انتظار ميرفت 
كه قاعدة بازي در ذهن شخصيت خود، اثري از اميد به خدا نيز بگنجاند. درسـت اسـت
كه علت خواه به لحاظ رواني و با توجه با گذشتهاش به اين جا كشيده شـده اسـت، امـا
مگر در وجود يك شخصيت چقدر رذالت ميتوان جاي داد. حتي اگر شخصيت رماني بـا
حجم هشتصد و سي و يك صفحه باشد. پليديهاي شخصيت رمان عالوه بر ايـن كـه
قابل شمارش نيستند، براي بعضي قابل لمس هم نيستند. از جملـه نگـاه هـول برانگيـز
ـ دوازده ساله تخمين  علت خواه به دختر زير آوار مانده از زلزله كه نويسنده سنّش را ده
ميزند و به جاي نوة اوست، و مرتب اين نگاه را به خواننده تحميل ميكند. كه اين نوع 
جاذبة جنسي فقط بايد از سوي يك بيمار جنسي، آن هم در قد و قواره و درصدي بسيار 
كم و كوچك از مردم برخاسته باشد. يعني اگر شخصيت داستان كه بيمار روانـي اسـت، 
بخواهد به اين مسأله بپردازد، منطقيتر آن است كه لحظه يا لحظههايي روي آن درنگ 
كند، نه آن كه در روندي تكراري صفحات ممتد كتاب به آن اختصاص يابد يا شخصيت 
غيربيمار ديگري را نيز مثل اصغر، با اين مقوله درگير كند. اگر جواب اين باشد كه ما در 
جاي خالي سلوچ يا كليدر و يا داستان ديگري هم به اين مورد بر خوردهايم، بايـد گفـت
مـيدهـيم كـه آنهـا در حـد فرهنـگ آن منطقـة  آن جا ما اين دلخوشي را به خودمـان
روستايي و در حد درك و شعور آن اشخاص و در آن زمان و يا حداقل مسـألة ازدواج بـا 

دختري در اين سن مطرح بوده است.   
ناگفته نماند كه بخش واپسين كتاب به خيلي از نگرانيهاي خواننده پاسخ ميدهـد. 
و براي قضاوتهاي خواننده در بخش شب پلنگ نويسنده جوابهايي در نظر ميگيـرد. 
چنانكه او شمسي را رقصنده نميداند، رقاصنده ميخواند. آن بشكن زنيها و مو افشاني 
و عادات نازلي را كه پيشتر براي او برشمرده بود، حاصل افعالي مـيدانـد كـه بـراي او
دستچين كردهاند و او در آن گرفتار شده است. كه آن طور سطحي و بـيفكـر نشـانش
دهد. و آتش را به جهنم تشبيه ميكند يا برزخي كه بايد تا روز محشـر در آن بسـوزد و
مكافاتش را ببيند. همچنين او ديگر رشك و شپشهاي سرِ مادر خـود را دوسـت دارد و
پشيماني مثل خوره به جانش چنگ مياندازد. او قالب بدنش را گچي و روح خود را اسير 
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در آن ميبيند. او لحظه به لحظه خود و اعمال و رفتار پليدانهاش را با آتشـي كـه در آن
ـ كه البته اين موضـوع خواهد سوخت، مقارن كرده و خود عذاب را بر خود نازل ميكند
ـ او درك اين عذاب را بـراي هم خود جاي تأمل دارد، چرا كه انسان اين اجازه را ندارد
خود خوشبختي بزرگ ميداند. «اين خوشبختي بزرگي است كـه آدم بتوانـد بـه فـرداي
آتشينش فكر كند، به روز آتش. به روزهاي ابدي پر آتش به برزخ ص 776. » همچنين 
نويسنده اشارههايي نيز بر انقالب و جنگ دارد كه از امتيازهاي كتاب است؛ البته بـدون
پرداخت كامل و بدون هيچ ارتباطي به بخشهاي ديگر. اما آنچه مهـم اسـت، انگشـت
گذاشــتن روي تمــام ناهنجــاريهــاي يــك جامعــه، يــك جــا در يــك كتــاب اســت، 
ناهنجاريهايي از قبيل دزدي، قتل، جنايت، فساد، آدم دزدي، آدمفروشي، خيانت، روابط 
نامشروع، كودك آزاري، مردم آزاري، عدم اعتماد، فقـر، نـامردي، دروغ، تهمـت ناسـزا، 
پستي و فرومايگي، ناامني خانوادگي و اجتماعي و... ، گرچه نويسنده سعي بر نشاندادن 
حقيقت يك جامعه و اجتماع و خانواده و شخص را دارد، كه حتماً هدفي معنوي در نظـر
داشته است، اما در اين ميان يأس و نااميدي و بدبيني و پـوچگرايي را نيـز همـراه آورده
است. بايد پرسيد براي به دست آوردن چه چيز آن همه بايد تالش كرد و در اين ارتباط 
چه چيزهايي را بايد از دست بايد داد؟ چيزي كه به ذهن داور علت خواه نميرسد، اميـد
بـه است. اميد به منبعي واالتر از انسانهاي اطرافش. حال آن كه تكرار بـيحرمتـيهـا
قلم، تكرار ناخوشايند صحنة به دنيا آمدن نوزاد از رحم مادر با آن حال و هوا، تكرار پـي
ـ دوازده سالهاي كه مـيتوانـد در پي نگاه ناپاك يك مرد پنجاه سال به باال به دختر ده
جاي نوهاش باشد، تكرار بيان صحنهاي كه مرد دندان طال كه دنبال پسر بچهاي اسـت
براي مقصد شومي ديگر و... جايگزين آن ميشود. نويسنده ميخواهد نفسي را محاكمـه
كند كه هم روباه صفت است، و هم گرگ و شغال و پلنگ سيرت. اما غير از ايـن يـك

نفس، بقية افراد جهان داستان او هم اين گونه و چه بسا بدتر از او هم هستند.   
نكتة مهم ديگري كه در بخش درونمايه مورد توجه قرار ميگيرد، ايـن اسـت كـه، 
مـيزنـد و خـود را راوي در پي فكر و انديشه و شايد هم مراقبه به اين اعترافات دسـت
محكوم ميكند و خود را مستحق اجراي عدالتي چون مرگ ميداند، كـه طبعـاً، قصـد و 
غرضي جز اصالح و خير هم ندارد. اين كار را با سوزاندن خود يا خودكشي جبران مـي-
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كند، كه به نظر نميرسد اين راه حل يا پيشنهاد درستي براي اين مراقبه و اين اعتراف-
ها باشد. چرا كه او پس از بازگشت به خود واقعي، بعد از شناختي كه به دست آورده، آيا 
نبايد به جبران و تالفي و توبه روي آورد؟ آيا حاال كه خود را شناخته و بـه اشـتباهاتش
پي برده است، بهتر نيست "او" يا خود و خانه و زندگياش را به آتش نكشد كـه الاقـل
دوباره اشتباهي در پي اشتباهات ديگر نكرده باشـد و موجبـات نـاراحتي بـيش از بـيش

خانوادهاش را فراهم نكند و به توجيه خودكشي نپردازد؟  
امتياز:   

داستان از ساختار قوي و منسجمي برخوردار است. توجه به عناصر داستان و از همه 
ويـژة داسـتان اسـت.  مهمتر، توجه به شخصيتپردازيِ شخصيت اصـلي از امتيـازهـاي
ساخت شكني در شخصيت و قرار دادن او در موقعيت محاكمـة خـود و اقـرار بـه تمـام
واپسـين و در آخـرين افعال زشتي كه از او سر زده است، بـه خصـوص در بخـشهـاي
قسمت، كه به خاطر آنها خود را سرزنش ميكنـد، امتيـاز ديگـر رمـان اسـت. جـذابيت
داستان به لحاظ موضوع و پرداخت، سبب كشش و تعليق ميشود و خواننده را تـا انتهـا
به دنبال خود ميكشد. توجه به نفي مفهوم عدم قطعيت «من هرگز به اين آدمهايي كه 
با اما و اگر، چراها و شايدها، وليها، سر و كار دارند، و مدام خودشان را با اين كلمههاي 
ابليسي تخيلة رواني ميكنند، هيچ كار ندارم. ص 98»، اهميت دادن به محتـوا، قبـل از 

بازيهاي فرماليستي، امتياز ديگر داستان است.   
نثر و زبان با وجود اندك پيچيدگي، به نظر بينقص و كامل است. بازيهاي زبـاني 
ـ با گذشتن از مطولنويسي و تكرار ـ و روايت يك حادثه با چند شيوة زبـاني، تسـلط و
مـيتوانـد بـه قدرت نويسنده را از جهت روايت بيان ميكند. نويسنده بـي هـيچ شـكي
راحتي صدها صفحة ديگر اين چنيني را نيز در ادامة داستان بياورد و با آن پيوند دهد.   

نامگذاري:  
عنوان رمان"قاعدة بازي" مصداق كاملي است براي حصول معناي تمـام و كمـال
موردنظر رمان. چنانكـه ايـن عنـوان توانسـته اسـت تمـام ظرفيـت معنـايي خـود را در 
چهرههاي مختلف به مخاطب عرضه كند. بـه طـور مثـال در صـفحههـاي 453، 462، 
467، 468، 463، 465، 663، 584، 586، 596 و... اين نام بيشتر مترادف شده اسـت بـا 
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عصيان، گناه، پليدي، نادرستي، خيانت جنايت نامردي و... در صفحههاي 463 و 465 در 
ارتباط با سگ، مفهوم ديگري از خود را به دست ميدهد كه متفـاوتتـر اسـت. «همـة 
اينها به تفسيرها و ذهنيت ما از اين دنياها برميگردد و بستگي دارد كه قاعدة بازي در 
آنها را بدانيم يا ندانيم و هر كه قاعده بازي را درست بداند، برنده است.» و در جملههاي 
پايينتر ميگويد: «و من ميانديشم در كدام اين دنياها هستم.» و در صفحة ديگر : «آيا 
گناه من بود كه مانند آنها خالف قاعده بازي عمل كرده بـودم. ص467.» كـه البتـه بـا
تغيير و تحولي كه راوي به لحاظ روانشناسانه دارد، معقول و منطقي به نظر ميرسـد و 
به نوعي رنگ عوض ميكند. سگ را ميتوان به عنوان نمادي در داستان فرض كرد.   

نام اشخاص لقبهاي آنها نيز مناسب با شخصيت آنها برگزيده شده است. در واقع 
نامها تمثيلي هستند و به امثال خود تعميم داده ميشوند. از نام داور علـت خـواه گرفتـه
كه دكتر روانشناس مدعي است و تمام مشكالت زندگي او به خاطر همين نام است، تا 
جواد سالخ، نبات، حسن كوري (چراغ)، سليم جابليق، و از همه مهمتـر نـام دكتـر روان
ـ مرحلـة قبـل از روانپريشـي ـ و ابـراهيم نژند، كه روان نژندي خود نام بيماري است
مرده خور، ادارة ضايعات، احمد پايدار، شاهينخان شكارچي، مقام محترم امنيتي، سـاغر 

و... و نام حيوانات مناسب نفوس شخصيت اصلي است.   
  
  



  

  
  
  
  
  

چيرگي تاناتوس بر اروس  
نقد روانشناختي شخصيت رمان قاعدة بازي اثر فيروز زنوزي جاللي  

با توجه به كهن الگوها (آركه تايپ، صورت اساطيري) يونگ  
  

نقد  
از آن جايي كه براي نقد روانشناختي يك اثر بايد مناسـباتي در اثـر وجـود داشـته
باشد كه بتوان آن را از آن ديدگاه بررسي كرد، بايد گفت علت اين كه ميتوان ايـن اثـر 
يا در واقع شخصيت اصلي اين رمان را با ابعاد روانشناسانه بررسي كرد، اين اسـت كـه
ـ  فردي درونگراست و مشكالت روانـي دارد ـ شخصيت اصلي داستان داور علت خواه
و چندشخصيتي است. چنانكه بخشهاي زيادي از رمان براساس افكار و كشمكشهاي 
دروني او و تجزية تحليلهاي او از ديگران كه در ذهنش انجام مـيگيـرد، مـيپـردازد. 
ـ  روانشـناختي قـديمي عالوه بر اين مطلب، اين رمان را ميتـوان هـم بـا جنبـههـاي
(كالسيك) و هم با جنبههاي روانشناختي جديدتر، بررسي كرد. چنانكه قهرمان داستان 
بررسـي كـرد، و  هـا)  را ميتوان در طول رمان با عناصري چون كهن الگو (آركي تايـپ
همچنين شخصيت در پايان داستان نيز با برخي عناصر روانشناختي قديم مانند وجدان 
و اخالق و... درگير ميشود. و هم با نـوعي بيمـاري روانـي ماننـد پارانويـا كـه بعضـي

شخصيتها در داستانهاي جديدتر با آن روبهرو هستند، همسان است.   
در ارتباط با برخي از نظرات "فرويد"، در سه بخش شخصيتي كه نزد او سـه جـزء
"(id)"، بـه سـبب فراوانـي ساختار شخصيتي اسـت، مـيتـوان گفـت در بخـش نهـاد
خصوصيات منفي شخصيت، داستان حكايت از افكار و ذهنيات و صفات ناپسـند او دارد. 
بخش ديگر اين شخصيت، يعني من "(go )"، به لحاظ همين فراواني خصوصيات منفي 
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و شدت آنها، مقهور نهاد شده و تحت تسلط آن قرار ميگيـرد؛ بـه طـوري كـه توانـايي
انجام وظيفة خود را كه ايجاد تعادل بين نهاد و فرامن است، از دست مـيدهـد. الجـرم
مـيدهـد. امـا بـه شخصيت پي در پي اعمال زشت خود را تكرار ميكند و به آن ادامـه
سبب اين كه در ناخودآگـاه شخصـيت، هنـوز فطـرت و وجـدان وجـود دارد كـه هنـوز
فراموشش نشده، و چون ناخودآگاه در بخش فرامن"(super ago)" قرار دارد، بخشـي
از سه جزء شخصيت است، به وجدان و اخـالق برمـيخـورد. و در پـي كشـمكشهـاي
فراوان در اين بخش، به اين نتيجه ميرسد كه مرتكب چه اعمال و رفتاري بوده، لذا در 
پي جبران آن برميآيد، كه در اين مرحله، شايد بتوان گفت كه بخش من، دوبـاره فعـال
ميشود. و شخصيت به تحولي دست مييابد كه در راستاي آن در پي جبـران خسـارت، 
تصميم به اعتراف ميگيرد، كه به دنبال آن خود را محاكمه و مجازات ميكند. امـا ايـن
مجازات خود بحث ديگري را به دنبال دارد؛ چرا كه منجر به تصميم خودكشي ميشود، 
كه اين مطلب را ميتوان با نظر فرويد در باب عنصري كه او به عنوان "تاناتوس" كـه
غريزة مرگ و شكست نزد اوست، تبيين كرد. چنانكه داور علت خواه پس از پشـت سـر
گذاشتن مراحلي، به اين مرحله ميرسد كه تاناتوس بر "اروس" و تمام غرايـز ديگـر او

چيره ميشود و آنها را از پا در ميآورد و الجرم به فنا و نابودي ميرسد.   
مطلب ديگر اين است كه در بحث روانشناسانة شخصيتپردازي رمان قاعدة بازي، 
نكتة ديگري قابل بحث است كه به موضوع دو يا چند شخصيتي شخصيت اول داستان، 
داور علت خواه، اشاره دارد. و اين كه اين شخصـيت مشـكالت روانـي دارد و نامتعـادل
است و... اما اين مطلب را نيز بايد اضافه كردكه اين شخصـيت، بـدبين و بـدگمان هـم
هست. او فكر ميكند كه ديگران عليه او آزار و توطئه ميكنند. به دامادش بدبين است. 
به همسرش، به همة دوستان و همكارانش، حتي به رئيس و دوست همكـاري كـه او را
از خودكشي و بيپولي و گرسنگي نجات داد و او را به منزل خود بـرد و از او نگـهداري 

كرد و... لذا او از نظر روانشناسي "پارانويا" است.   
اسـطورهاي يـا كهـن الگـوهـاي  حال اگر بخواهيم اين شخصيت را در قالبهـاي
(الگوهاي ازلي) "يونگ" قرار دهم، بايد بگوييم اين شخصيت را ميتوان در چند قالـب 
جاي داد. اما نكتة مهم، فرافكنيهاي اين شخصيت است. او كمبودها و غرايز خود را به 
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ديگران نسبت ميدهد. همه را جز خود بر خطا ميبيند. خود را برتر از ديگران مـيدانـد. 
مـيفهمـد و  خود را صاحب چشم سوم و كسي ميداند كـه همـه چيـز را بهتـر از بقيـه
ديگران را كودن و خرفت و احمق ميداند. ص 63، مردميكه قوه درك ندارنـد، ص61. 
"فرافكنـي" او  آنها كر گوش هستند. خواباند و نميفهمند و... كه همگي داليلـي بـر

هستند.   
در باب نظرات يونگ و اشاره به اسطورهها، به يكي از كهن الگو (آركي تـايپي) كـه
ميشود اين شخصيت را به آن نسبت داد، اين است كه اين شخصيت به دليل ايـن كـه
بخش تاريك وجود خود را كه لبريز از بدبينيها و بد خواهي هايش است، پنهان ميكند 
و در اجتماع به گونهاي ظاهر ميشود كه ديگران از او انتظار دارند و با شخصيت واقعـي
او فرق دارد، از اين جهت او در شخصيت اجتماعي خودصاحب "پرسو نا" (نقاب) است. 
دو شخصيتي بودن و تفاوت در جنبههاي شخصيتي افراد، تا جايي ميتواند طبيعي باشد 
كه از حد و مرز خود بيرون نرود، و بشود آن را جزء طبيعيات افراد قرار داد. اما بيـرون از
اين اندازه، اشاره به عدم تعادل شخصيت دارد. چنانكه داور علت خواه شخصيت داسـتان
چنين است. او بيمار است و نزد دكتر روانپزشك، پروندة رواني دارد و بيمارتر است؛ زيرا 
ـ و بيماري خود را قبول ندارد. در واقع نميخواهد قبـول كنـد ـ روانپزشك خود كه او
كه بيمار است. وجود چند شخصيت متفاوت در او، اشـاره بـه بيمـاري او دارد. از طرفـي
تعبير"سايه" از طرف يونگ، نيز در مورد او تحقق پيـدا مـيكنـد. چـرا كـه او صـاحب
جنبههاي حيواني و غرايز تند و صفاتي خشن است كـه سـاية او هسـتند، و مـيخواهـد 
آشكار نشود، همانها كه به زعم يونگ، مانند دم و دنبالچه سوسماري اسـت كـه بشـر
هنوز به دنبال خود ميكشد. چنانكه داور علت خواه آدم فروشي ميكند. جنايت ميكنـد، 
دزدي ميكند، نامردي ميكند، نگاهي شهواني به دختر ده ساله دارد و.... ولي هيچ كدام 
را بروز نميدهد. در اجتماع شخصيت ديگري از خود نشان ميدهد كه تفاوت بسياري با 
او دارد؛ يعني شخصيتهاي متفاوت او، با خود واقعياش در تضاد هستند. او بـراي ايـن
كه بتواند سايهاش را با ساير اجزاي روان خود هماهنگ كند، ناچـار اسـت پرسـونايي از 

خود نشان دهد كه مطابق با ظاهر او باشد.   
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ـ  از ديگر مفاهيم اسطورهاي اين رمان، "كاوش" اسـت. او همچـون دن كيشـوت
همان گونه كه در نقد كلي ذكر شده است - به دنبال حقيقتي عميق ميگردد كه فراتـر
از واقعيت پيش روي اوست. كـاوش و جسـتجو تمـام ذهـن او را پـر كـرده و خـواب و
خوراك را از او گرفته است. او ميگويد تا نگردد و او را پيدا نكند، آرام نخواهد نشسـت. 
او به دنبال حقيقتي بيش ازآن است كه خود و زندگي و جامعة او آن را نشان مـيدهـد. 
داور علت خواه در ابتداي داستان نميداند دنبال كه ميگردد يا آن چيـز را كـه دنبـالش
مـيشـود كـه بـه ميگردد، كيست يا چيست؟ و كجا بايد دنبال او بگردد. وقتي متوجـه
دنبال خود بوده و اين همه تالش و سعي براي پيدا كردن او، فقط و فقط براي رسـيدن
به خود بوده است، شخصيت به باالترين رويكرد رواني خود دست مييابد و او بـه خـود 
واقعي ميرسد. كاوش داور علت خواه را ميتوان تعميم داد به صـورت الگـوي ازلـي يـا
كهن الگوي كاوش يونگ. او در اين كاوش نظر به اين دارد كه بعد از اين كه او را پيـدا
ـ  كرد، به سزاي كارهايش برساند. او را بكشد يـا فـدا كنـد و يـا بـه تعبيـر اسـطورهاي
ـ او را فدا كند تا جان خود را نجات دهد و ديگران را نيـز از دسـت ايـن قهرمان فدايي

موجود شرير نجات دهد.   
اين مطلب در هملت و مكبـث و اديـب و... نيـزچنين رويكـردي را بـه وجـود آورد. 
چنانكه آنها نيز توجه خاص به اين موضوع داشتند، كه از طريق قرباني كردن به تطهيـر
راه مييابند. همان نظري كه شخصيت اول قاعدة بازي در انتهاي كتاب به آن ميرسد. 
او در كاوش خود، به مراقبه، يا به تعبيري ديگر، در مراقبة خود، كه به كاوش ميانجامد، 
خود را پيدا ميكند و بعد از محاكمة خود، بهترين راه را براي عقاب، كشتن و فدا كـردن
خود ميبيند، لذا حكم مرگ يا فدا شدن خود را صادر ميكند. به همين دليل، آتشـي بـه
پا ميكند كه خود و تعلقات مادي خود - به غير از زن و فرزندش ـ را در آن بسـوزاند و
تطهير كند. يعني همان مفهوم قرباني كردن و تطهير شدن كه اين "اسـطورة رسـالت

الهي" را نيز در نزد يونگ تبيين ميكند.   
اين موضوع را ميتوان با عنصر اسطورهاي ديگري به نام "توتم" سنجيد؛ به ايـن
ـ داستان  ـ هركدام در جاي خود معنا كه ميتواند تمام موضوع، مضمون، درونمايه و تم
را در خدمت اين تفكر پيش برد. به اين شكل كه قهرمان داستان به محدودة قلمروهاي 
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ممنوعهاي تجاوز كرده و مرتكب اعمالي شده است كه حاالبعد از محاكمه و اعتـراف، از 
جانب خود، خود را محكوم ميكند و طي آيين و مراسمي، خود را قرباني و فديه ميكند. 
همچنين در همين ارتباط ميتوان به يك صورت مثال ديگري به نام "فناپـذيري"، در 
بخشي كه به عنوان فرار از زمان، از آن نام برده شده اسـت، اشـاره كـرد. كـه قهرمـان
داستان با توجه به آن، نگاه رجعت به گذشته و كمال طلبي دارد و شايد به همين علـت
خود را محاكمه كرده و رأي صادر ميكند و خود را مجازات. و باز بـه همـين دليـل آن

آتش را براي سوزاندن خود به پا ميكند.   
موضوع ديگري از داستان كه ميتوان آن را با عنصري ديگر از عناصـر اسـطورهاي 
بررسي كرد، توجه به عدد چهار، در روند داستان است. نويسنده چهار روز وقت دارد تا او 
را بيابد و به سزاي عملش برساند. او چهار روز از ادارهاش مرخصي گرفته است. اشاره به 
چهار، از ابتداي كتاب تا انتها وجود دارد و ميتوان آن را با چرخة حيـات، چهـار فصـل، 
چهار گوشة زمين و چهارگانگي كه در دين مسـيح بـه تثليـث اشـاره دارد، و همچنـين
چهارگانگي در عناصر اربعه (آب، باد، آتش و خاك) كه مورد قبول مكاتـب فلسـفي نيـز
مـيافتـد و در هـر روز بـه است، تعميم داد. تمام وقايع اين داستان در چهار روز اتفـاق
پارهاي از امور كه شخصيت موردنظر دارد، توجه ميشود. و در انتهاي همـين چهـار روز
است كه او را پيدا ميكند؛ يعني خود را. برخي ديگر از قالبهاي اسـطورهاي شخصـيت
داستان عبارتاند از: مادر نيكـو: كـه مـادر شخصـيت اسـت. نوآمـوزي:  مراقبـهاي كـه
شخصيت اصلي ميكند و اساس داستان بر پاية آن شكل گرفته است. و اين كـه سـعي 

دارد كه خود را اصالح و گذشتهها را جبران كند.  
 



  

  



  

  
  
  
  
  
  

قصر جيرون    ضيافت
نقد رمان «شماس شامي» از مجيد قيصري  

  
مقدمه   

مجيد قيصري متولد سال 1345 تهران اسـت. قيصـري روانشناسـي خوانـده و در
اصفهان زندگي كرده است. موضوع بيشتر آثارش دفاع مقـدس اسـت. اولـين اثـر او در 
ـ مجموعه داستان ـ به چاپ رسيد. ساير آثار او عبارتاند از: باغ  سال 1373 با نام صلح
تلو، ضيافت به صرف گلوله، گوسالة سرگردان، نفر سوم از چپ، سه دختر گل فـروش و 
طعم باروت. برخي از آثار او مانند گوسالة سرگردان برگزيدة جشنوارههاي كتاب سـال، و 
كتاب سال شهيد غنيپور و همچنين نامزد انتخـابي نويسـندگان و منتقـدان مطبوعـات
شده است. همچنين رمان جنگي بود جنگي نبود نيز برگزيدة بخش رمان هفتمـين دورة 

جايزه مهرگان شده است.   
  

چكيده:  
 ،1387 رمان شماس شامي اثر مجيد قيصري و 159 صفحه است. اين اثر در سـال
توسط نشر افق چاپ شده است. از مشخصات ظاهري اين كتاب، بايـد اشـاره كـرد بـه
كاغذ كاهي مانندكتاب، كه به نظر ميرسد نويسنده سعي داشته آن را به دو دليل، يكـي
كهنگي داستان، و ديگري مطابقت دادن با نسخة اصلي كتـابي كـه در داسـتان كـاهي
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ـ مـذهبي،  معرفي شده است، انتخاب كند. قيصري در ايـن داسـتان بـه ابعـاد تـاريخي
تخيلي و خيالي پرداخته است.   

"مقدمـة  كتاب دو مقدمه دارد كه نويسنده در ابتداي داستان يكي را تحـت عنـوان
مترجم عربي" آورده است، و ديگري را با عنوان "مقدمة مترجم فارسي". اين مقدمههـا
خود توضيح ميدهند كه شخصي كتـابي را كـه اهميـت بسـياري دارد، و دربـارة واقعـة 
كربالست، خريده و خوانده است. او تأكيد دارد به اين كه اين اولين بار است كه ميبيند 
حوادث كربال از منظر شخصي بيطرف روايت ميشود. و ميگويد اصل حادثـه در ايـن
كتاب و كتابهاي بعدي يكـي اسـت، ولـي در بعضـي كتـب مورخـان بـه حواشـي آن
چيزهايي اضافه يا كم كردهاند. اما اين كتاب عاري از هر حذف و اضافه است. نام كتاب 

"اتفاقات بينالنهرين" است.   
ـ  بايد توجه داشت تمام متن كتاب گزارشي است كه يوليوس براي سرورش در روم

تيمو تائوس ـ مينويسد.   
  

خالصة داستان:  
توضيحات نويسنده در مقدمه اول و دوم: راوي بـراي خريـد قطعـه زمينـي بـه
حلب سفر ميكند و در آن جا با سمساري مسيحي آشنا ميشود كه به او خواندن كتـابي
را پيشنهاد ميكند كه بعيد ميداند نمونهاش جايي باشد. او با اين كه قول داده كه كتاب 
را در كتابخانه بخواند، چون كتاب برايش جالب است، آن را با قيمتي گزاف ميخـرد. در 
مـيپـردازد و بـه واقع پولي را كه براي خريد زمين آورده بـود، بابـت بهـاي آن كتـاب
آپارتمانش در دمشق برميگردد. كتاب به زبـان التـين اسـت. او در عـرض سـه هفتـه، 
بخش مربوط به شماس و عالي جناب جالوت را ترجمه ميكند. كتاب كاغـذي كـاهي و
ورقهاي كهنه و زردي دارد كه هر بخش آن با جوهري رنگي نوشته شده است كه بـه
بقية كاغذها نشت كرده است. اسم كتاب اتفاقات بينالنهرين است كه توسط يوليـوس ـ 
شماس ـ نوشته شده. كتاب اشاره به سقوط شام در سال چهل هجري دارد و همچنـين
اشاره به دربار بني اميه در شهر شام در سال شصـت و يـك هجـري قمـري دارد، كـه
مطابق با سال 682 ميالدي است. او اظهار ميدارد كه در ترجمة كتاب، سعي مـيكنـد
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آنچه را كه از متن نميشناسد، با كتب تاريخي تطبيق دهد و آن را به زبان معيار نزديك 
كند. همچنين اذعان دارد به اين كه، اين اولين باري است كه شخصي واقعـة كـربال را

تا اين حد بيطرفانه روايت ميكند.   
داستان كتاب چنين شروع ميشود:  

يوليوس (شماس) نمايندة كليساي روم در شام است. سروري دارد به نام جالوت كه 
او هم از روم آمده است. جالوت در دربار خليفه ارج و قربي دارد و به خليفه وفادار اسـت؛ 
به طوري كه شهر را بدون خليفه، مانند تن بدون سر ميداند. خليفه نيـز بـا او احسـاس
صميميت ميكند، و در بازي شطرنج و همچنـين در شـكار، او را بهتـرين حريـف خـود
ميداند. ـ خليفه در زمان داستان، يزيد است - جالوت بعد از آن كـه سـر از حقـايقي در
ميآورد، نگاهش نسبت به خليفه عوض ميشود. چنانكه در اين ارتباط بـا پـدر آگوسـت
تينوس صحبت ميكند و او كه ميبيند جالوت متوجة بعضي امور شده، تذكر ميدهد كه 
جالوت بدون شماس جايي نرود. ناراحتي جـالوت بعـد از ديـدارهايش بـا خليفـه بيشـتر
ميشود. خليفه در جريان واقعة كربال به مردم ميگويد گروهي شورشي وارد شام شـدند

كه مأمورانشان آنها را از سر راه بر داشتند؛ منظور كاروان حسين (ع) است.   
شماس در گزارش خود اظهار ميدارد كه آنها را كه خليفة شورشي ناميده، شورشـي
نبودند، بلكه مخالفان خليفه بودند. جالوت نام سركردة شورشيان را اولين بار از زبان سـر
جيوس ميشنود. سر جيوس دستور ميدهد اسبها را براي سرو سامان دادن شـهر، بـه
قصر خليفه ببرند. اما جالوت ميفهمد كه هدفش از اين كار، آماده كردن لشكري بـراي

سركوب مخالفان است.   
جالوت بعد از خوابي كه ميبيند، دچار كابوس ميشود و هراسان فرياد سر ميدهد و 
آب طلب ميكند. همچنين عيسي مسيح را صدا ميزند و ميخواهـد كـه پـدر اگوسـت
تينوس را ببيند. پدر به او ميگويد كه همة مخالفان خليفه كشـته شـدهانـد. فقـط زن و
سـرِ فرماندهانشـان را بريـدهانـد و وقتـي سـر فرمانـدة  بچههايشان ماندهاند. سـربازهـا
شورشيان را روي سنگ گذاشتهاند و قطرة خـوني از آن بيـرون ريختـه، از زمـين خـون
"مثـل جوشيده است. جالوت كه اينها را از زبان پدر آگوست تينوس ميشنود، ميگويـد:
سر يحيي نبي". شماس در ادامة اين گزارش به تذكر طبيب اثال نيز اشاره ميكند، كـه
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به سرورش گفته در اموري كه مربوط به او نيست، دخالت نكند. و نيز براي نشـان دادن
شخصيت يزيد اشاره ميكند به صفات خليفه. به اين كه او ميمون باز است و نامتعـادل، 
و چه بسا پيش آمده كه مهماني را كه خود دعوت كرده، به چهـارميخ كشـيده و آزارش

داده است. و در خفا مشروب مينوشد و گوشت گرازُ ميخورد و....   
پدر تينوس با پناهنده شدن سربازي به كليسا كه از جنـگ بـا حسـين(ع) پشـيمان
است، به دنبال جالوت ميفرستد. جالوت همراه شماس به دير او مـيرود. در آن جـا بـا
سربازي كه منتسب به خليفه است، مالقات ميكند. سرباز جواب بسياري از سؤالهـاي 
جالوت را ميدهد. اين كه شورشي در كار نيست و ما شرمندهايم كه جنگيدهايـم؛ چـون
مـيزديـم ودر فكر ميكرديم كه در راه خدا شمشير ميزنيم، ولي در پي جهل شمشـير
مقابل نوة خدا ايستاده بوديم. همچنين سرباز ميگويد نزديك به آبادي، اسـبي كـه سـر
حسين(ع) را توسط سربازي حمل ميكرد، متوقف شد و ديگر حركت نكرد. آنها مجبـور
شدند اسب را عوض كنند، باز همين مسأله پيش آمـد و تـا هفـت بـار اسـب را عـوض
كردند. باز همين اتفاق افتاد، كه آخر مجبور شدند از سربازان خليفه در بيـرون از آبـادي
پذيرايي كنند. جالوت با شنيدن اين احوال، دگرگون ميشود. به خصوص پس از اين كه 
ميشنود عدهاي از سربازان خليفه كه سرِ امام را با خود حمل ميكنند، بـه نزديـك ديـر
پدر تيينوس كه ميرسند، همانجا اتراق ميكننـد. ولـي برايشـان اتفاقـات عجيبـي رخ
ميدهد. آنها نوشتههايي را روي ديوار ميبيننـد كـه هـيچ كـس جـز خودشـان آنهـا را 
نميبيند و صداهايي را ميشنود كه فقط خودشان ميشنوند. آنها فكر ميكننـد كسـاني
هستند كه مانع آنها ميشوند. پدر تينوس نيز بوي عطر ياسي را حس ميكند و نوري را 
ميبيند كه او را به داخل چادر سربازان هدايت ميكند. و او بـه داخـل چـادر مـيرود و 
صندوقچهاي را ميبيند كه سرِ امام را در آن قرار دادهاند. پدر آگوسـت تينـوس بـا دادن
سكههاي بسياري كه متعلق به جالوت است، سربازان را راضي ميكند كه سـر را ببينـد. 
جالوت با شنيدن اين ماجراها و گفتههاي سربازي كه در كليسا پنهان شده بـود، بيشـتر
دگرگون ميشود، طوريكه در ضيافت خليفه كه به مناسبت كشتن مخالفان خـود بـر پـا
كرده است، اعتراضهايي به خليفه ميكند. او از اين كه خليفه بعـد از كشـتار مخالفـان، 
اسيران آنها را به بارگاه فرا خوانده است، كه همه زن و بچه هستند و براي اين فتح خود 



ضيافت قصر جيرون، نقد رمان «شماس شامي» □ 91 

جشن گرفته و نوازندگان بسيار آورده و در حضور اسيران به سرهاي آنها توهين ميكند، 
بيشتر ناراحت ميشود و در همان ضيافت به يزيد اعتراض ميكنـد. همچنـين اعتـراض
ميكند بر كشتن نوة پيامبر. كه همين بحث سبب ميشود كه يزيد دستور دهد او را بـه
بيرون هدايت كنند. جالوت بعد از شركت در ضيافت قصر جيرون، ناپديد ميشود. كه به 
نظر ميرسد به قتل رسيده است. در اين ميان، شماس به دنبال اوست و به ديدن طبيب 
مـيرود و او  اثال ميرود. او نيز حقايقي را آشكار ميكند و دوباره به ديدن پـدر تينـوس
حقيقتي را كه شماس نميدانست بر او آشكار ميكند. اين كه جالوت از نوادگـان يحيـي 
نبي است. و آن شب براي تعبير خوابش نزد او آمده بود و جريان خـوابش ايـن بـوده در

خواب ديده پيراهني را كه از يحياي نبي به او به ارث رسيده، خوني شده است.   
يوليوس در اين كتاب جريان ناپديد شدن سرورش و وقايع مربوط به آن را به طـور
ـ  كامل گزارش ميدهد. او در اين گزارشها اشـاره دارد بـه ايـن كـه چـرا تيموتـائوس
ـ توجه يا اقدامي براي يافتن جالوت نمـيكنـد. او اشـاره دارد بـه ايـن كـه بازرس روم
سرورش بيگناه است و اين كه به او تهمت خيانت زدهاند، درست نيسـت، و دليـل ايـن 

كه شما و برخي ديگر پذيرفتهايد كه او خائن است چيست؟  
در انتهاي داستان، مأموري شماس را به باغ عدنان دعوت ميكنـد تـا خبرهـايي از
جالوت به او بدهد. شماس كه به باغ ميرود، با مردي روبهرو ميشود كه حرفهـايي در 
ارتباط با جالوت ميزند و از او ميخواهد پيراهني را كه نزد سـرورش بـوده و از يحيـاي 
پيامبر به او رسيده است، پيدا كند و به آنها بدهد. شماس كه به شدت ترسيده است، اين 

قول را ميدهد، ولي پيراهن را نمييابد.   
شماس اين مطالب را در قالب گزارشي مينويسد كه بـراي تيوتـائوس بـازرس روم 

بفرستد.  
  

مشخصات كتاب:   
مكتب: رئاليسم   

نوع (ژانر): تاريخي ـ مذهبي  
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مـيتوانسـت شخصـيت غالـب عنصر غالب: عنوان داستان نام شخصيت اسـت و
ـ تاريخي، مـيرود،  باشد، يا درونمايه به دليل انتظاري كه از داستانهايي با ژانر مذهبي
مـيتـوان گفـت هريـك از عناصـر داسـتان در ايـن اثـر،  ميتوانست محور باشـد، امـا
ويژگيهاي خاص و مهميدارند كه در بخشهايي بر ديگري غالب هستند. همچنين در 
مـيتـوان چهـار عنصـر را در آن غالـب  ارتباطي مستقيم با يكديگر قرار ميگيرنـد، لـذا

دانست و به اين شكل برشمارد: 1ـ پيرنگ 2ـ شخصيت 3ـ درونمايه 4ـ زاويه ديد.   
زمان: بيشترين توجه به سال 61 هـ. ق. مطابق با 682 ميالدي است.   

مكان: شام.   
گرهها: ناپديدشدن جالوت، واقعة كربال و حوادث مربوط به آن.   

  
پيرنگ:   

داستان سوژهاي كهنه و قديمي دارد كه همين امـر و همچنـين نـوع نگارشـي كـه
گزارشي ذكر شده، سبب ميشود داستان به لحاظ ساختاري در پارهاي مـوارد مختصـات
خاطره يا روايي شدن را پيدا كند، اما چون عناصر داستاني در آن قويترند، خيلي به اين 
حوزهها ورود نميكند. از همين عناصر قوي ميتوان به تعليق داسـتان اشـاره كـرد كـه
نويسنده با مطرح كردن مسألهاي در ابتداي داسـتان و فرسـتادن شخصـيت بـه دنبـال
خـوبي دارد. و از  جواب، خواننده را نيز با خود به دنبال ميكشاند. در واقع داستان تعليـق
اين بابت است كه ميتوان گفت داستان، پيرنگ محور است. چون به دنبال رازي اسـت
كه در پايان ميخواهد كشف شود. مانند برخي از داستانهاي معمايي كـه اكثـراً عنصـر
غالبشان پيرنگ است. در شماس شامي با اين كه شخصيتهاي اصلي ماننـد جـالوت و
امام حسين (ع) و يزيد، در ابتداي داستان به سرانجام كار رسيدهاند و ميتوان فرض كرد 
عمل داستاني در بخش تحول و تغير در همان ابتدا صورت گرفته است، و ديگر گرة آن 
چناني جز علت ناپديـد شـدن جـالوت نمـيمانـد كـه طبـق ضـوابط داسـتان، در انتهـا
گرهگشايي شود، اما پرداخت و تعليق آن مخاطب را تا انتها ميبرد و در واقع مخاطب را 
در پي انتظار و كشش، به نتايجي در باب گرهگشاييِ مربوط به گـره گـم شـدن جـالوت

ميرساند.   
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اما در باب گرة عاشورا بايد گفت، با اين كه بخش گرهافكني طوالني است، چرا كـه
طول ميكشد تا جالوت به ماهيت يزيد پي ببرد، و بعد از اين كه آن را مـيفهمـد، تنهـا
كشمكشي كه با طرف مقابل دارد، اعتراضي است كه در دربار، در حضور ديگـران بـا او
ميكند. اين كشمكش و سعي، گرچه به لحاظ موضوعي بسيار مهم است، ولي از حيـث
آن گـرهگشـايي عناصر داستاني بر حسب هرم فريتاك چنـدان كـافي نيسـت و در پـي
كاملي صورت نميگيرد؛ يعني براي شخصيت گرهاي به وجود آمده و او را با خود درگير 
كرده، و با اولين سعي و تالش او براي برداشتن گره، خود از بين رفته يا گرهاي ديگر به 
و  نشهـا ـ بدون اين كـه اقـداميكـه الزمـة ايـن كـُ وجود آمده ـ ناپديد شدن خودش
حركتهاست، در تقابل با طرف كشمكش به انجام برساند و گرهگشايي صورت بگيـرد. 
شايد مرگ يا ناپديدشدن او را بتوان تحول يا تغير در داستان او دانست، ولي در پـي آن
هيچ گرهگشايي كه بتواند موقعيت داستان را كه از حالت تعادل خارج شده بود، دوباره به 

تعادل برساند، انجام نميگيرد.   
نكتة ديگر، استفاده از عناصر غير واقعي و ماورايي در داستان تاريخي و به خصوص 
مذهبي است، كه بايد ديد آيا نويسنده مجاز است در روايت يك بخش از تاريخ كـه بـه
شدت با مذهبش وابستگي دارد، از عناصر خيالي و تخيلـي، و مـاورايي اسـتفاده كنـد. و 
ميزان اين استفاده تا چه حد است؟ اصوالً نويسنده اختيار اضافه كردن چنين مبـاحثي در
مذهب و ارائه آن به خواننده دارد؟ در اين داسـتان، بـيش از هفـت بـار از جريـانهـاي
ماورايي استفاده شده است، كه اين مطلب گرچه داستان را براي آنها كـه اعتقـاد و بـاور
مذهبي دارند، جذاب ميكند، اما دخل و تصرف و اندازة دخالـت ايـن مقولـه در حقيقـت
مذهب، مطلبي است كه بايد ناديده انگاشـته نشـود. در واقـع دخالـت خيـال و تخيـل و
ماوراء در داستان تاريخي، محدوديتهايي پيش روي نويسنده قرار ميدهد كـه يكـي از 
آنها امانت داري است. موارد ماورايي داستان عبارتاند از جوشيدن خون از زمين، ديـوار
مـيكنـد، پيـراهن نوشتهها، توقف و حركت نكردن اسبي كه سر مطهـر امـام را حمـل
يحياي نبي، نوري كه در چادر و از صندوقچه ساطع ميشود و پدر آگوست تينوس را به 
مـيگويـد داخل ميخواند، و عطر ياسي كه در فضا ميپيچد، صداهايي كه پدر آگوسـت
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صوت يحياي نبي است، كيسة زري كه زرهايش به سفال خردُ شده تبـديل مـيشـوند، 
سرباز نگهبان صندوقچه كه در حجرة پدر تينوس بر زمين ميافتد و...   

در باب روابط علت و معلولي پيرنگ نيز سؤالهايي پيش ميآيد كه نويسـنده خـود
پيشدستي كرده آنها را در ابتداي داستان مطرح كرده است. اين كه اين گزارش يوليوس 
چرا در شام پيدا شده؟ و با اين كه محرمانه است، در دسترس همه قـرار گرفتـه و نـابود
نشده؟ اين كه اين گزارش با اين كه اسرار يزيد را فاش ميكند، چطور تا امروز صـحيح
و سالم اين جا مانده و به دست مخاطبش اصلياش نرسيده؟ و آيـا نماينـده يـا بـازرس
دولت روم آن را خوانده يا نه، و... اينها سؤالهايي است كه بيجواب ميماند و نويسـنده
با ترفندي آنها را خود مطرح ميكند كه ديگر نتوان گفت از دست نويسنده رها شـده يـا

او به آن توجه نداشته است.   
مطلب ديگر كه در داستان و در مقدمه به آن اشاره شده، اين است كـه گفتـه شـده
مطالب اين داستان مربوط به حوادث بعد از عاشوراست، اين باعث ميشود مخاطب فكر 
كند ممكن است داستان مربوط به ماهها و سالها بعد از واقعه عاشورا باشد، در حالي كه 
وقايع آن همزمان با عاشوراست و درست در همان زمان رخ ميدهد. فقط نامة شـماس

مدت كمي بعد از آن نوشته ميشود.   
مطلبي را كه در امر پيرنگ ميتوان گفت، اشـارة نويسـنده در ابتـداي داسـتان بـه
كتابي است كه اتفاقي به دستش ميرسد و... ، كه اين توضيحات در داستان امروز مي-
تواند به وجهي پست مدرني تعميم داده شود، كه گرچه در مقدمههاي يك و دو، مطـرح 
شده است، اما برخي از مختصات فراداستاني به خود گرفته است. داسـتاني كـه در بـاب
خود داستان سخن ميگويد. كه در رمانهاي مدرن يا پست مدرن به آن توجه ميشـود؛ 
مانند داستان «اگر شبي از شبهاي زمستان مسافري»، اثر كالوينو يا توجهي بـه رمـان
«صيد قزل آال در آمريكا» ـ فقط از حيث توضيح، و يا داستاني دربارة داستان ـ. كـه در
مـيگويـد تـو داري  رمان اگر شبي از شبها، نويسنده در ابتداي داسـتان بـه مخاطـب
داستان اگر شبي.... را ميخواني. و در داستان صيد قزلآال در همان ابتدا ميگويد خوش 

آمدي.   
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شخصيتپردازي:   
ـ يزيـد ـ و وابسـتگانش، و همچنـين شخصيتهاي داسـتان ماننـد خليفـة جـوان
شخصيت حسين(ع) و يارانش براي همه شناخته شدهاند. در اين داستان اگر به توصـيف 
برخي خصوصيات شخصيتها پرداخته شده است، در همان حـد اسـت. در واقـع برخـي
شخصيتها خلق نشدهاند، توصيف شدهاند و شخصيتپردازي براي همه صورت نگرفته 
است، برخي ديگر كه خلق شدهاند ماننـد جـالوت، شـماس، پـدرتينوس و... ، بـا كمبـود
اطالعات از سوي نويسنده روبهرو هستند و به همين دليل مخاطب به طور كامل نمـي-

تواند احساسي براي همذات پنداري كامل با آنها پيدا كند.   
وابسـته بـه دسـتگاهش كـه همـه عـرب در مورد شخصيت يزيد و شخصيتهـاي
بيشـتري را نويسـنده هستند، ويژگيهاي رفتاري، عادات، فرهنگ و خرده فرهنگهـاي
ميتوانست ارائه دهد كه مخاطب بتواند آشنايي بيشتري با آنها پيـدا كنـد. امـا ايـن بـه
معناي مستقيمگويي يا دل سوزاندن و يا رد پاي نويسنده را باقي گذاشتن نيسـت، بلكـه
نظر به اين دارد كه اثري كه توجه كامل به تاريخ و مذهب دارد، ميتواند در همان راستا 
تـاريخ و مـذهب بشناسـاند. لـذا بـا تمركـزي كـه شخصيتهاي داستانش را در همـان
نويسنده نسبت به مذهب و تاريخي كه وابسته به همان زمان از تـاريخ هسـتند، داشـته
است، به اين مهم نيز ميتوانست بپردازد. خصوصيات ظاهري و بود نمودها، و مختصات 
شخصيتي و روانشـناختي يزيـد و همچنـين حسـين (ع) و يـاران و خـانوادهاش بـراي
شناخت بيشتر مخاطب- به خصوص مخاطب ناآشنا ـ آن گونه كـه الزم اسـت، آشـكار
نشده است. اگر معرفي شخصيت با تمام ظرايف و خصوصيات دروني و بيرونـي صـورت 
مخاطـب غيرمسـلمان ـ  ميگرفت، ملموستر و ماندگارتر ميشدند. ــ بـه ويـژه بـراي
مـيشـد.  همچنين به ايـن ترتيـب داسـتان از سـاختمان دراماتيـك بهتـري برخـوردار
خصوصيات شخصيتها بنا به حكم وظيفه يا تعهدي كه دارند، انگيزههاي رفتـاري آنهـا 
را پيريزي ميكنند و اين انگيزهها موجبات رفتاري شخصيتها را به وجود ميآورند. لذا 
ميبايست در هر داستاني براي اعمال آنها انگيزههايي ذكر شود كه به طور معمول، بايد 
ريشه در كودكيها و تربيتها و روش زندگي آنها داشته باشد. به همين دليل گفته شده 
رفتـار ادبيات وابستگي زيادي به روانكاوي دارد و رمان براي ارائه روابط علت و معلـولي
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شخصيتها، در بسياري موارد نياز به توجيه روانكاوانه دارد. چنان كه ممكن است حتـي
داشـته باشـد كـه اتفاقـاً همـة  يزيد هم با آن همه مختصات تاريك، نقطه روشني هـم
ـ كه فطرت است ـ بهرهمند هستند، كه اكثر قريب به اتفاق  انسانها، از آن نقطة روشن

مردم آن را فراموش ميكنند.  
در آثار تاريخي ممكن است شخصيتها بنا به مصالح مملكتي، رفتاري از خود بـروز
دهند كه خود واقعي آنها نباشد، بنابر همين امر ميتـوان بـه بيـان فوكـو هـم اشـارهاي 
داشت كه گفته است: ديوانه بودن يا نبودن آنها توسط قدرتها سنجيده و بيان ميشود. 

اين مطلبي است كه نويسندگان تاريخنويس به آن اشراف دارند.   
مطلب ديگر در امر شخصيتپردازي توجه به شخصيتهاي اصـلي داسـتان اسـت. 
ميدانيم اگر بخواهيم شخصيتي تاريخي را بنابر دانستههايمان خلق كنيم، بايد فراتـر از
يك شخصيت خيالي يا تخيلي باشد. در واقع بايد بنا بر تشخصّ خـاص خـود، تـاريخي، 
مذهبي و... به آن بپردازيم. چرا كه اگر در خلق يك شخصيت تخيلي ميتـوان سـاده و
سطحي عمل كرد، اما در مورد شخصيت شناخته شده نميتـوان ايـن كـار را كـرد. بـه
خصوص شخصيت تاريخي- مذهبي كه داراي ويژگيها و ابعاد خاصي است و بيشتر در 
حكم يك شخصيت همه جانبه ميتوان به آن پرداخت تا شخصيتهاي تيپيك و قـالبي
در  و... لذا در اين داستان چند شخصيت هستند كه در پرداخت آنها ايـن مطالـب كمتـر
ـ شـماس شـامي-  نظر گرفته شده. اين داستان به دليـل ايـن كـه بـا عنـوان شـخص
نامگذاري شده، ميتوانست داستان شخصيت باشد و به همـين دليـل بـه شخصـيتهـا
توجه بيشتري داشته باشد. به عنوان مثال، مخاطب بيگانـه، كـه آشـنايي بـا شخصـيت
حسين (ع) و يزيد ندارد، علت بيتابيهاي عالي جناب جالوت را در زمينة كشـتار لشـكر
حسين (ع) و همچنين تنها ماندن آنها و به خصوص مسائل ماورايي كه در ايـن ارتبـاط
در داستان آورده شده است، به طور كامل در نمـييابـد. در واقـع نمـيتوانـد آن معنـا و

مفهومي را كه مورد نظر نويسنده است، از آنچه كه ارائه شده، دريابد.   
در امر شخصيتپردازي داستان، نامگذاري و قيافهشناسـي نيـز از اهميـت ويـژهاي 
برخوردار هستند، كه جزء مشخصات ظاهري شناخته ميشوند. نويسـنده در نـامگـذاري
شخصيتهاي اين داستان به خوبي توانسته از پس اين مهم بر آيد. در واقع او از همـين
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طريق توانسته تا حدي شخصيتها را بشناساند. قيصري همچنين در داستانهاي ديگـر
خود نيز در اين راستا انتخابهاي خوبي داشته است. حتي نام هر كدام از داسـتانهـاي
كوتاه او نيز حساب شده و دقيق بودهانـد. و گـاهي تنهـا نـام يـك داسـتان او توانسـته

مخاطب را به فكر وادارد.   
در مورد قيافهشناسي شخصيتها نيز بايد گفت، راوي ميتوانست اطالعات بيشتري 
ارائه دهد. بيشتر شخصيتهاي ماندگار در ادبيات دنيا از ويژگيهاي اصـيل و اطالعـات
دهي كامل برخوردارند. ارسطو نيز شخصيت را خصلت اصلي نمايش و جزيي از تراژدي 
دانسته است. در تراژدي افسانه مضمون، سيرت، گفتـار، انديشـه، منظـر نمـايش، آواز و 
تقليد، از اهميت ويژهاي برخوردارند. او شخصيتها را بـازيگران نمـايش دانسـته اسـت. 
شخصيت داستان گوژپشت نتردام را كسي نميتواند فراموش كند. همچنـين شخصـيت 
خانم سوان، در رمان سالهاي از دست رفته، بنجي در خشم و هياهو، بابا گوريو و اوژني 
گرانده اثر بالزاك، و اكثر شخصيتهاي شاهنامه و.... اما اين مطالب هـر كـدام در نـوع
حتـي بـراي اشـاره بـه نوشتار امروزي تغيير ميكند. به طوري كه در برخي داسـتانهـا
بيهويتي انسان امروز، به عمد هيچ يك از آنها را مورد توجه قرار نميدهند و همين امر 
سبب ميشود داستانها از شكل ماندگاري خود خارج و به داستانهاي تاريخ مصرف دار 
تبديل شوند. گفته شده شخصيتپردازي تبيين بخشيدن به حادثه است و حادثه چيـزي
جز تجسم بخشيدن به شخصيت نيست. لذا در شخصيتپردازيهاي اين اثر، حتي آنهـا 
كه ميشناسيم، و حتي با توجه به اين كه داستان غيرمستقيم بـه ايـن جريـان پرداختـه

است، ضرورت پرداختن به چنين مواردي محسوس است.   
   

زاويه ديد:  
ـ يوليوس ـ به همين دليل اسـت كـه سرتاسر داستان روايتي است از جانب شماس
ـ در  داستان تا اندازهاي روايي ميشود. به خصوص كه متن بايد طبق نظر خود نويسنده
معرفي اثر ـ گزارش باشد. در بحث گزارشي بودن اثر، توجه به سـند و مـدرك اهميـت
دارد. اين اثر نيز به سند و مدرك اشاره دارد، اما به اين دليل كه جنبة داستاني آن قـوي
است، به ورطه گزارش نميافتد. زاوية ديد داستان، داناي كل محدود است، كه در گروه 
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زاويه ديد بيروني قرار ميگيرد. اين زاوية ديد به طور كلي اشاره به بيطرفـي راوي دارد
و بهترين انتخابي است كه نويسنده ميتواند داشته باشد؛ چرا كه در اين داستان نيـز بـه
بيطرفي راوي در داستان اشاره دارد. نويسنده با انتخاب نوع منظرگاه، و همچنين خـود 
ـ  راوي كه يك شخص غيرمسـلمان اسـت، در ايـن داسـتان، از يـك جريـان مـذهبي
ـ به ايـن دليـل تاريخي آشناييزدايي كرده است. اين نوع روايت اگر آشنازدايي نميشد
ـ كشش و تعليق نداشت. و ممكن بود خستهكننده باشـد.  كه همة داستان را ما ميدانيم
اما با شگرد نويسنده، نه تنها داستان كسالتآور نيست، بلكه كشش و تعليق هم دارد.   
حقايقي را كه شماس متوجه ميشود، به دليل ايـن كـه از نظرگـاه يـك بيگانـه بـا
جريان اسالم و عاشورا روايت ميشود، يعني روايت تاريخ از منظر بيگانـه، هـم در ايـن
داستان، هم در خود تاريخ و هم در داستانهاي ديگر، سبب ميشود كه داسـتان بيشـتر
مورد توجه قرار گيرد. لذا انتخاب اين منظرگاه در داسـتان، هوشـمندانه و حسـاب شـده
است. اگر اين تعبير را قبول داشته باشيم كه شكلوسكي ميگويد: «همـين كـه ادراكـي
عادت شود، حالتي خود به خود مييابد و به صورت كليشه درميآيد و ما به حدي بـا آن
خو ميگيريم كه ديگر نميتوانيم از بيرون به آن نگاه كنيم.»، اين تغير و آشناييزدايـي
در داستان عينيت پيدا ميكند. استفاده از آشـناييزدايـي تـا آن جـا كـه نويسـنده را در 
نگاهداري و حد و اندازهها، ثابت بدارد، و معناي اثر را در ورطة اشكال فرماليسـتي خـود
كمرنگ يا گم نكند، نه تنها مضر نيست، بلكه ميتواند احساسي دوباره از مطلـب مـورد
نظر به خواننده بدهد. اين دريافتي است كه مخاطب در وهلة اول از خوانش اين داستان 

به دست ميآورد.   
  

زبان:  
شماس شاميخوانشي ساده و روان دارد. روايتي كه بنا به موقعيـت داسـتاني خـود، 
درصدي از مشخصات گزارش يا روايي بودن، يا نامهنگاري را دارد. اما درصد باالتري از 
مشخصات داستان را نيز دارد. مطلب مهم در امر زبان داستان، يكدست نبودن آن اسـت
كه گاهي به زبان متون قديميتر نزديك و گاهي از آن دور ميشود و به زبـان امـروزي
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نزديك ميشود. در واقع برخي از واژهايي كه در داستان به كار ميروند، با بقيـة واژههـا
در يك سطح نيستند.  

  
درونمايه و تحليل:   

داستان روايتي غير مستقيم يا بازخواني غيرمستقيم از واقعـه عاشـورا دارد، در كنـار
داستاني ديگر كه همزمان و در ارتباط با آن است، اما با منظرگـاه و پرداختـي متفـاوت. 
اين نوع پرداخت در زاويه ديد در ايران پيشينه دارد. ولي بعد از انقالب و به خصوص بعد 
از جنگ، نگاه دوباره به آن بيشتر شده اسـت ــ توصـيف و تعريـف از اسـالم و ديـن و
مذهب، و وقايع مربوط به آن از منظر شخص غيرمسلمان ـ كه هـم در حـوزة تـاريخي، 
«روز  هم ديني و هم داستاني قرار ميگيرد. از جمله آثار مشابه ايـن اثـر، مـيتـوان بـه
واقعه» اثر بيضايي و «محمد رسولاهللا»، اثر ابراهيم حسن بيگي، اشاره كرد. در واقع اگر 
بگوييم اين اثر شباهتهايي به ايـن آثـار و آثـاري از ايـن دسـت دارد، و ممكـن اسـت
خواسته يا ناخواسته متأثر از آنها باشد، بيراه نگفتهايـم. چـرا كـه در بـاب تعريـف واقعـة 
عاشورا، توسط راوي و شخصيت غيرمسلمان، داستان بيضايي از منظرگاه يك مسـيحي
و شماس شامي نيز از زاويه ديد يك مسيحي، روايت ميشود. حسن بيگي نيز در رمـان
محمد رسول اهللا، فرستادهاي يهودي را براي توصيف شخصيت حضـرت محمـد(ص) و 
وقايع مربوط به اسالم انتخاب كرده است، كه تمام وقايع مرتبط با شكلگيري اسـالم را 
در قالب گزارش براي سرورش بفرستد، كه از اين جهات شـباهتهـايي بـا هـم دارنـد. 
همچنين اين داستان ميبايست توجه به مقتلها هم داشته باشد، كه اشارة مسـتقيم بـه

جريان عاشورا دارند.   
مـيكردنـد،  استبداد حكومت و دستگاه يزيد كه هر صدا و حركت مخـالفي را نـابود
همچنين مفهوم ظلم و ظلم ستيزي و جنگي نابرابر با لشكر چهارده هزار نفره، در مقابل 
هفتاد نفر كه نيمياز آنها را زن و فرزند تشكيل مـيدهنـد، از مضـامين روشـن داسـتان
هستند. كه بدون پيچيدگي و ابهام بيان شدهاند. اما درونمايهاي را كه ميتوان از داستان 
استخراج كرد، اشاره دارد به ارتباط بين پيروان دين يحياي نبي و پيروان ديـن مسـيح و
پيروان دين اسالم. كه اشاره به پيراهن يحياي نبي و جالوت دارد كه از نوادگان او است. 
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و اين كه پيراهن نزد جالوت است و اوست كه به دفاع از حسين(ع) كه از نوادگان رسول 
خداست، برميخيزد.   

داستان شايد موضوعي كهنه و قديمي داشته باشد و حوادث عاشورا همانها باشـند
كه بسياري ميدانند، اما بايد اذعان داشت بعضي موضوعها را هر چـه بگوينـد، گفتـنش
پايان ندارد. شماس شامي با وجود پرداختن به همين موضوع كهنه و آشنا، توانسته تا آن 
جا كه ممكن است، كشش و تعليق در مخاطب به وجود آورد، به طوري كه داستان را تا 

انتها دنبال كند.   
بايد اشاره داشت به اين كه نويسنده با ترفندي كـه در ابتـداي داسـتان انجـام داده
است، تمام مشكالت احتمالي مربوط به روابط علت و معلولي داستان را هم پيشبيني و 
هم حل و فصل كرده است. او با دو بخش مجزا در ابتداي كتاب، به بسياري از مواردي 
كه در داستان امكان مستقيمگويي ندارد، به طور مستقيم گزارش كرده و چـون بـرايش
تمهيدي انديشيده و داستانوار بيان كرده، جاي اشكالي از خود باقي نگذاشته است. او با 
توضيحاتي كه داده است، جاي هيچ شبههاي را براي چگونگي به دسـت آمـدن كتـاب، 
مكان آن و اين كه توسط چه كسي و چطور، و ترجمـه و تبـديل آن بـه زبـان معيـار، و 
همچنين علت حضور نمايندگان روم در شام و ارتباطشان با موضوع كربال و... كه همـه
نوشـتن بيجواب ماندهاند، به اين وسيله از بين برده است. اين امر عالوه بر اين كه كـار
ـ البته بايد ذكر شـود، در  بقية داستان را راحتتر كرده و سنديت آن را تبيين كرده است
جاي خود، آن را دور از حقيقت مانندي داستان كرده است ـ نگاهي پست مدرني نيز بـه
اثر دارد. چرا كه در آثار پست مدرن نيز نويسنده در داستان توضيحات و تـذكرهاي ايـن
چنيني با مخاطب دارد، كه البته انواع و اقسام مختلف دارد. به اين ترتيب كه نويسنده به 
طور مستقيم شكل نوشتن داستان و مشكالت و جريـانهـاي مربـوط بـه نگـارش آن را بـا

مخاطب در ميان ميگذارد. اما در اين داستان نويسنده بـا دو مقدمـة جداگانـه بـه تعريـف و 
توجيه و توصيف و چگونگي پيدايي كتاب و شخصيتهاي تاريخي و واقعي ميپردازد. حتـي
به اين ترتيب اشكاالت وارده و كم و زياد كردن داستان را نيز از عهدة خود ساقط ميكند.  
يكي از نكاتي كه در بحث درونمايه بايد توجـه داشـت، ايـن اسـت كـه واردكـردن
ـ مفقـود ـ و نگـاه تعـاليگرايانـه در داسـتان مذهب در داستان ـ توجه به حادثة عاشورا
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ـ را از دو منظـر جداگانـه  شدن جالوت به خاطر اعتراض به كشتار كـاروان حسـين (ع)  
ميتوان مورد بحث قرار داد. براي واقعة عاشورا و حركت لشكر حسين (ع)، و واردشـدن 
آنها به شام، و تنها هفتاد نفر شدن لشكر امام حسين (ع) (هفتـاد و دو نفـر) و چگـونگي
مبارزه تاسوعا و عاشورا، لزوم تعريف مجدد آنها در اين نقد ديده نميشود، چون همه بـه 
آن واقفاند. اما چگونگي ناپديد شدن جالوت را كه با دين اسالم و مذهب تشيع آشنايي 
ـ نهضـتي كـه بعـد از ندارد، ميتوان اشاره به نگاه تعـاليگرايانـه1 در ادبيـات دانسـت،
رمانتيسيسم انگليس به وجود آمد و حدود چهل و اندي سال رواج داشـت. ــ بـه ايـن
ترتيب كه جالوت در پي اين افكار و اعتقاد به ارتباط معنوي انسـان و خـدا، و ايـن كـه
ـ مطابق همـين طبق اين نگرش كه انسان يگانه موجود و نزديكترين آنها به خداست
و جالوت براي اعتراض به قتل حسين (ع)، كه در راه قيام براي خدا به شهادت  نظريه ـ
رسيده است، جان خود را به خطر انداخته يا از دست داده است. ـ كـه البتـه در داسـتان
قيد نميشود اساس فكري جالوت چه بوده است. ـ چون اين نگاه مبتني بر تعاليگرايـي
است، به وحدت وجود قائل است، ميتوان به آن تعميم داد. وي اين نگاه اصالت تجربـه
و مادهگرايي را نيز تبليغ ميكند، كه عمل جالوت ميتواند در همان زمره قرار بگيرد. چرا 
كه كسي نميتواند براي هدف و آرماني كه نميشناسد، ديني كـه روي بـه آن نيـاورده
است و مذهبي كه نميشناسد و شخصي كه هنوز مباني فكرياش را نميداند، اعتراض 
كند و جان خود را به خطر بيندازد و چه بسا بر سر آن، جان خود را از دست دهد. حتـي
اگر به حقايقي دربارة يزيد دست يافته باشد. يا بداند كسي را كه كشـتهانـد، از نوادگـان
پيامبر اسالم بوده است. از كجا معلوم كه اين اتفاقها درست يا غلـط اسـت. او دغدغـة 

دين و مذهب اسالم را نداشته و يا شايد به خوبي خاندان حسين(ع) را نيز نشناسد.   
تعاليگراها گرچه در مانيفستهاي بنيانگذاران2 خود گـاهي بـه مفـاهيم مـذهبي و
سياسي و معنوي اشاره داشتند و معتقد به امور فرا طبيعي، در مقابل امور عيني و عملـي

بودند، اما مادهگرايي و مكتب اصالت تجربه را نيز تبليغ ميكردند.   
لذا شخصيت جالوت را كه با عدم شخصيتپـردازي در داسـتان يـا عـدم آگـاهي از
خصوصيات روانشناختي و مختصات فكري و انديشهاي، روبهرو است، ميتوان به ايـن
نگرش تعميم داد. شايد نويسنده به عمد از دادن اطالعات در اين زمينه خودداري كـرده
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است، كه بخواهد خواننده با سفيد خواني به خصوصيات شخصيت راه پيدا كند، كـه اگـر
چنين باشد، خواننده به اين نتيجه نميرسد. اين امكان هم نيست كه نويسنده بخواهد بر 
بيهويتي شخصيتها تأكيد داشته باشد، چراكه رمان تاريخي و مذهبي چنين چيـزي را
بر نميتابد، و شخصيتها ميبايد واجد هويت در داستان باشند. همچنين در متن كهنـه
خـوبي بـراي با آن تناسب پيـدا نمـيكنـد؛ بـا توجـه بـه ايـن امـر كـه رمـان محمـل

شخصيتپردازي كامل و غيرمستقيم است.   
به نظر ميرسد نويسنده در اين ارتباط ميتوانست به سـاختمان دراماتيـك داسـتان
توجه بيشتري داشته باشد. لذا جالوت و شماس ميتوانند قبل از شناخت دين حسين (ع) 
تفكر تعاليگرايانه داشته باشند. نهضتي كه نامش ارتباط مستقيم بـا فلسـفة كانـت دارد. 
البته اين را نيز بايد در نظر گرفت كه موارد مطرح شده را در صورتي ميتـوان پـذيرفت 

كه امور ماورايي داستان، به جالوت ارتباط نداشته باشند.   
مطالب ديگري را كه بايد در مفهوم درونمايه در نظر داشت، اشاراتي است كـه غيـر
از معناي اوليه داستان ميتوان از آن دريافت. اين كه پـدرِ جوليـوس خزانـهدار دسـتگاه
مـيدهـد، و  يزيد بوده است، و جوليوس نسبت به ناپديد شدن جالوت بيتوجهي نشـان
حتي اصرار بر قبول خائن بودن جالوت دارد و از پذيرش شـماس بـراي صـحبتكـردن
دربارة اين موضوع امتناع ميكند، و مهمتر اين كه كتاب در شام باقي ميماند و بـه روم
نميرسد و... وجوه ديگري در داستان هستند كه به وجهي غير از موضوع ناپديدشـدن او
در دربار يزيد، ميتوان تعميم داد. كه خود جداگانه در راستاي اين امر قابل تأمل است و 
ميتواند موضوع داستان را از شكل ظاهري خود خارج كند و مسألة قتل يـا ناپديدشـدن 
جالوت را به خود دربار روم يا بازرسان و نمايندگان خود آنها ارتباط دهد. و يا اشـاره بـه

ارتباط مستقيم دولت روم در تصميمگيري يزيد براي سرنوشت جالوت داشته باشد.   
  

امتياز:  
همان طور كه در بخش زاوية ديد گفته شد، يكـي از بـزرگتـرين امتيازهـاي اثـر، 
انتخاب منظرگاه و نوع روايت و شخص راوي است. روايت از منظرگاه يـك بيگانـه بـه
اصول اسالم و عاشورا، توانسته قدرت جاذبة داستان را باال ببرد. همچنين چـون روايـت
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عاشورا به شكلي ضمني و غيرمستقيم عنوان ميشود و در واقع بيشتر توجه حول ناپديد 
شدن جالوت است، تأثير بيشتري بر مخاطب ميگذارد، كه اين نيز امتياز مهمي است.   
مـيتـوان برشـمرد، كـه امتياز ديگر را در زمينة پيرنگ و در عنصر تعليـق داسـتان
توضيح داده شد. همچنين امتياز ديگري كه اين اثر از آن بهره برده است، بـا توجـه بـه
اين كه در ادبيات اسالمي توجه به موضوع غيب و شهود و آرمانگرايي از اهميت زيـادي 
برخوردار است، كه در داستانهاي امروزي به آن پرداختـه نمـيشـود و آنهـا بيشـتر بـه
واقعيات، آن هم از نوع مادي آن توجه دارند، انتخاب موضوع و مضمون اين اثر، و توجه 
به مقوالتي كه در آن آورده شده، نشان از توجه به اين موارد دارد كه واجد ارزش است.   

  
پينوشتها  

1. نهضت تعاليگرايي بعد از رمانتيك انگليس به وجود آمد و اوج آن در سالهاي 1835تـا
1845 بود و تا سال 1885 ادامه يافت بيشتر آثار مربوط به اين نهضت در قالب مقاله بيان شـده

 http:// fa.wikipedia.org  است. براي اطالع بيشتر رجوع شود به
2. امرسن بنيانگذار نهضت تعاليگرايي، شاعر و محقق آمريكايي. (ر. ك. به همان)   



  

  



  

  
  
  
  
  

پس هركه عاشق شد، پاك شد و هر كه پاك شد، شهيد مرده است  
نقد رمان «من او» از رضا اميرخاني  

  
مقدمه:   

رضا اميرخاني متولد سال 1352 تهران اسـت. او در دبيرسـتان عالمـه حلـي درس
 ،(1374 خوانده و داراي مدرك مهندسي مكانيك است. آثارش عبارتاند از: ارميا (سـال
1378)، از بـه (1380)، داسـتان من او (سال 1378)، ناصـر ارمنـي (مجموعـه داسـتان
سيستان (سفرنامه 1382)، مقاله نشت نشـا (1383) و بيـوتن ( 1387). ارميـا اولـين اثـر

اميرخاني است.   
  

چكيده:  
رمان «منِ او» با 528 صفحه، دومين اثر اميرخاني است كه توسط سـورة مهـر بـه
چاپ رسيده است. اين رمان بيست و سه بخش دارد كه هر بخش به تناوب از سوي من 
راوي و داناي كل، روايت ميشود. همچنين بخشي مجزا به نام منِ او دارد. اين رمان تا 
كنون چندين بار تجديد چاپ شده است. داستان رمان ازمحلهاي در جنوب تهران، به نام 
خاني آباد، و در سال 1312 شمسي شروع ميشود و تا چند سال بعد از جنگ، ادامه پيدا 
ميكند. در واقع يك دوره از زندگي شخصيتها را از قبل از انقالب تا انقالب و تا جنگ 
و بعد از جنگ روايت ميكند. همچنين به جريان عشق علي فتاحي و مهتاب دختر زن و 

مرد خدمتكاري كه در خانة آنها زندگي ميكنند، توجه دارد.   
  

مكتب داستان: واقعيتگرا (رئاليسم).   
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نوع (ژانر): اجتماعي، خانوادگي و سياسي.   
گره اصلي: عشق علي و مهتاب.   

گرههاي فرعي: كشته شدن پدر علي، كشف حجاب و مسائل مربوط به آن.  
زمان: از قبل از انقالب تا جنگ و بعد از جنگ.   

زمان جاري: به طور تقريبي يك نسل روايت ميشود.   
مكان: تهران (و بخشي هم فرانسه.)  

شروع: همان ابتداي كتاب.   
شروع اصلي: بعد از دو صفحه كه حاوي اطالعات است.  

  
عنصر غالب (محور داستان): پيرنگ و درونمايه، سهم بسزايي در داستان دارنـد، 
اما اين شخصيتها و به خصوص شخصيت اصلي است كه عالوه بر ايـن كـه متحـول
ميشود، شخصيتي متفاوت را ارائه ميدهد. لذا محور داستان، شخصيت است. نـا گفتـه
نماند كه دراين رمان زاوية ديد را نيز ميتوان محور فرض كرد، چرا كه نـوع خاصـي را

ارائه ميكند كه تفاوت بسياري با ساير زاويه ديدها دارد.  
  

معرفي شخصيتها:   
 علي فتاحي: اصليترين شخصيت آن است. او در ابتداي داستان دوازده يا سـيزده
سال بيشتر ندارد و در خانوادهاي مرفهّ در اين محله، زندگي ميكند. در ابتـداي داسـتان
كالس ششم ابتدايي است. او فرزند فتاح، تاجر شكراست. علي قلبـي رئـوف و مهربـان
دارد و از همان بچگي به اصولي مهم پايبند است. و معناي عشق، دوستي و به قول پدر 

بزرگش، لوطيگري را هم ياد گرفته است. اودرهمين سن عاشق مهتاب شده است.   
مهتاب: ديگر شخصيت داستان بعد از علي است. او در ابتداي داستان فقـط هفـت
- راوي-  سال دارد. او موهاي قهوهاي دارد كه مثل آبشار است. ايـن دو جملـه را علـي
كه عاشق اوست، مرتب تكرار ميكند. - جملة اول در بيشتر بخشهاي داسـتان تكـرار
ميشود، و جملة دوم، فقط در بخشهاي اوليه تكرار ميشود. مهتاب هم دختـر زيبـايي

است. او هم عاشق علي است. او دختر اسكندر و ننه و خواهر كريم است.   
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اسكندر و ننه: كارگران خانهزاد فتاحيها هستند. كه ابتدا گود نشـين بودنـد، ولـي
بعد به خانة فتاحها منتقل شدند.   

 حاج فتاح: از شخصيتهاي اصلي بعد از علي و مهتاب است. او پدر بـزرگ علـي
است. قبالً تاجر شكر بوده و براي تجارت به باكو ميرفتـه و از آن جـا قنـد و شـكر بـه
كربال و نجف ميبرده است. صاحب يك كورهپز خانه اسـت كـه تعـدادي كـارگر در آن
زندگي ميكنند. او مردي دست و دل باز است، در خانهاش به روي همه باز است. همـه
را راضي نگاه ميدارد. فتاح سرپرست خانواده اسـت. او بعـد از مـرگ همسـرش هرگـز

ازدواج نكرد.   
مريم: خواهر علي است. دختر زيبايي است. از او شش سال بـزرگتـر اسـت. او در 
همان مدرسة مهتاب، دختر ننه و اسكندر و خواهر كـريم، درس مـيخوانـد. بـه ديـن و
مذهب اهميت ميدهد. او حتي در جريان كشف حجاب هم حجاب خود را حفظ ميكند. 

در نقاشي استعداد خوبي دارد. به دوستان خود عالقهمند است. برايشان خرج ميكند.  
 فتاح: پدر علي است. او تاجر قند و شكر است كه براي تجـارت بـه روسـيه رفتـه
مـيآورنـد. مراسـم خـتم او است. او هرگز از سفر برنميگردد تا اين كه خبر مـرگش را
همزمان با مراسم عزاداري امام حسين(ع) است. فتاح هم در دوستي و مردانگي و مروت 
كم نداشته است. مردم اذعان دارند كه او دوستان كمتر از خود را مـورد عنايـت و لطـف

خود قرار ميداده است.   
كريم: يكي ديگر از شخصيتهاي اصلي است. او دوست علي است و از خانوادة فقيـر و
متعلق به گودنشينهاست. پدرش اسكندر و مادرش را ننه صدا ميزنـد. كـه هـر دو در خانـة 
فتاحيها كارگري ميكنند. او برادر مهتاب است. كريم از بچگي شيطنت ميكند. تقيد نـدارد. 

بي ادب و بد دهن است. او در دوستي با علي و بقيه، صادق و يكرنگ است.   
درويش مصطفي: شخصيت ديگر داستان است. او مردم را بـه امـر بـه معـروف و
مـيزنـد. بـا شخصـيتي مـاورايي از طـرف نهي از منكر ميخواند. حرفهاي حكيمانـه
نويسنده معرفي شده است. در يك چهار ديواري بيسقف كه با كمك پـدر علـي آمـاده
شده است، زندگي ميكند. و جا به جا در داستان ظاهر ميشود و از اتفاقاتي كه افتـاده و 

ميافتد و خواهد افتاد، خبر ميدهد.   
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ماماني: مادر علي و مريم و عروس حاج فتاح است. او منتظـر برگشـتن همسـرش
است. جز بچهها فكر و ذكر ديگري ندارد. به معاشرت علي با كريم حسـاس اسـت، امـا
نسبت به معاشرت علي با مهتاب حساستـر اسـت. او همسـر و خـانوادهاش را دوسـت

داشته و پس از مرگ همسرش، تا پايان زندگي در خانة فتاحها زندگي ميكند.   
هفت كور: هفت نابينايي هستند كه فقيرند و در همـان خيابـان خـانيآبـاد گـدايي
ميكنند. «خانيآباد ذليل نشين، هفت كور به يه پول.» اين شعارشان است. آنها وقتي از 
كسي پول ميگيرند، نفر آخر خود را به جلو بقيه ميفرستند و به اين وسيله چند قدم بـه

جلو بر ميدارند. آنها تا فرانسه هم ميروند.   
درياني: صاحب مغازهاي دو نبش در محلهشـان اسـت. آذري اسـت و لهجـه دارد. 
پرحرف و گاهي بد دهن است. علي و مهتاب خوراكيهاي خودشان را از او ميخرنـد. او 

دلِ خوشي از درويش مصطفي ندارد. مغازهاش بيشتر پاتوق سركار عزتي است.  
سيد مجتبي صفوي: دوست و همكالس علي و كريم است، او بعداً در نجف درس 
حوزوي ميخواند و اجتهاد ميگيرد. او از بچگي كمحرف و مؤدب، باهوش و مؤمن بوده 
مـيشـود و است. بعد از اين كه از نجف برميگردد، در شهر ري در زير زمينـي سـاكن
تشكيالت سياسي راه مياندازد. علي و كريم به ديدنش ميروند و او آنها را بـا سياسـت

آشنا ميكند.   
ـ به قول حـاج آژان عزتي: پاسبان محل آنهاست. او مرتب براي گرفتن پول چاي
فتاح ـ به خانة آنها ميرود. او از مريم خواستگاري كرده است، اما جواب رد گرفته و اين 
برايش خيلي گران تمام شده است. او مأمور امنيتي هم هست. ضمن اين كه در جريـان
كشف حجاب اقدامات زيادي انجام ميدهد، در كار كشتن پدر علي هم دخالـت دارد. از 
شخصيتهاي ديگر داستان مشهدي رحمان، يكي از كارگران كوره پزخانـه اسـت كـه 
علي را با كوره پزخانه آشنا ميكند. نعمت گاو سوار است كه تا اواخر زندگي علي كنار او 
مـيگيـرد.  ميماند. عبدل فضول، كه چون گوشهايش تيز است. از همه بيشتر حقـوق
موسي ضعيفكُش، پسر يحيي ضعيف كش است كه قصاب محلـه اسـت. او بـه سـبب
لطفي كه فتاح پدر علي به او داشت، از مرگ او خيلي متأثر ميشـود. او در مراسـم پـدر
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مـيكنـد. ذال محمـد علي بيست گوسفند را سر ميبرد و آنهـا را بـراي مراسـم آمـاده
شخصيت ديگر داستان است. او شغلش پا اندازي است و در همان محل زندگي ميكند.   

  
خالصه:  

داستان بعد از دو صفحه با حضور علي و دوسـتش كـريم شـروع مـيشـود كـه بـا
گوسفندهايي كه فتاح، پدربزرگ علي دستور داده براي قورمـهپـزان بكشـند، وارد خانـه
ميشوند. علي دل ديدن سر بريـدن گوسـفندش را نـدارد و همچنـين دلِ خـوردنش را. 
ـ دوست ندارد علي با كريم كه گودنشين است، معاشرت كند. اما علي،  ماماني ـ مادرش
كريم را دوست دارد و براي اين دوستي ارزش زيادي قائـل اسـت. او پـدربزرگش را در 
جريان اين امر قرار داده است. اين دوستي ادامه پيدا ميكند و با وجـود مهتـاب، خـواهر
مـيشـود. مـريم را در  كريم كه علي به او عالقهمند است، از تداوم بيشتري بهـرهمنـد
مدرسه وقتي معلم نقاشي كالس اول نميآيد، سرِكالس آنها ميفرستند. بعدها در همان 
رشته نقاشي، در فرانسه تحصيل ميكند. مريم به دليل اين كه سركار عزتي روسرياش 
را از سرش ميكشد، دچار افسردگي و ناراحتي ميشود و ترك تحصيل ميكند، تا آن جا 
كه فتاحي و ماماني تصميم ميگيرند او را براي ادامة تحصيل به فرانسه بفرسـتند. او در 
فرانسه با يك مبارز الجزايري به نام ابو راصف آشنا ميشود. با او ازدواج ميكنـد و از او
صاحب دختري ميشود به نام هليا. ولي همسرش چند روز بعد از ازدواج كشته ميشـود. 
مـيشـود. او در  مريم قلب همسرش را ميخورد و براي همين نوزادش صاحب دو قلـب

جريان موشك باران عراق به ايران، همراه مهتاب در آپارتمانش كشته ميشود.   
مهتاب در ادامة جرياني كه مربوط به علي و پاانداز بود، ضربة روحي ميخـورد. بعـد
هم نزد مريم، به فرانسه ميرود وهمان جا مشغول تحصيل ميشود. مهتاب آن جـا هـم
سعي ميكند به علي كه بعد از مدتي تحمل جدايي از مهتاب برايش سخت شـده، و بـه 
مـيكنـد.  فرانسه آمده، نزديك شود، ولي علي تا آخرين لحظه از ازدواج با او خـودداري
آنها، آن جا هر روز همديگر را در رستوران مسيو پرنر ميبينند. مهتاب در سـنين پيـري
با مريم در آپارتماني در تهران زندگي ميكند. و درست صبح روزي كه بـراي ازدواج بـا
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مـيشـود. علـي مـريم و مهتـاب را در بـاغ علي آماده ميشود، در موشك باران كشـته
طوطي، در قبري دوطبقه دفن ميكند.   

كريم در اواخر زندگياش تغيير رويه ميدهد و نمازخوان مـي شـود. او ديگـر عـرق
نميخورد و روي قولي كه به نواب صفوي ميدهد، ميايستد. اما توسط برادران شمسـي 
ـ  كه از طرف قاجار تحريـك شـدهانـد،  ـ  يكي از زنهايي كه با كريم معاشرت داشت
مـيشـود. او قـبالً بـا زنهـاي كشته و قطعه قطعه ميشود. او هم در باغ طوطي دفـن
زيادي معاشرت داشته است، چنان كه اسم هفتهها و روزهايش را با اسم آنها هماهنـگ

ميكرد.   
ماماني كه از معاشرت علي با مهتاب با خبر شده است، به شدت ناراحت و عصـباني
ميشود و به بستر بيماري ميافتد و در نهايت از حاج فتاح ميخواهد كه خانوادة مهتـاب
را از آن خانه به محل سابقشان، يعني گود بفرستد. اما حاج فتاح آنها را بـه بـاغ قلهـك

ميفرستد و تصميم ميگيرد بدهد سند آنجا را به نام آنها بزنند.  
درويش مصطفي به علي گفته است تا خود مهتاب را دوسـت نداشـتي، نبايـد بـا او
مـيشـود كـه فتـاح، در كـوره ازدواج كني. علي بعدها توسط درويش مصـطفي متوجـه
پزخانه، خشتي را كه اسم او و مهتاب را كه رويش نوشته بود، در كنار زن و شوهرهـاي

ديگر نگذاشته است. و به اين دليل است كه آنها ازدواج نكردهاند.   
پاسبان عزتي خبر مرگ پدر علي را ميآورد. فتاح كه براي تجارت شكر رفته بـود و 
خانوادهاش براي برگشتن او روز شماري ميكردند، آن قدر بر نميگردد تا اين كـه خبـر
مرگش را ميآورند. پاسبان عزتي، خواستگار مريم، دختر فتاح است. خانوادة مريم بـه او
جواب رد دادهاند و او از اين بابت جريح شده است و در پي فرصتي است كه به نحوي از 
آنها انتقام بگيرد. علي بعدها از دوستش مجتبي ميشنود كه، پـدرش توسـط دولتـيهـا
كشته شده است حتي علت قطع شدن انگشت او به اين دليل بوده كه ميخواستند پـاي
قرارداد را با آن مهر بزنند. فتاح پدر بزرگ علي، بعد از شنيدن اين خبر، او را به كارخانـة 
كوره پزياش ميبرد وتوسط مشهدي رحمان او را با آن جا آشنا ميكند (همـان كـاري
كه با پسرش در همين سن انجام داده بود. ص171). علي آن جا روي خشتي، اولِ اسم 
مهتاب و خودش را كنار هم مينويسد. روي خشتهاي ديگر اساميديگري مينويسـد. 
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فتاح كه از شنيدن خبر مرگ فرزندش، خيلي ناراحت است و نميخواهد آن را بروز دهد، 
چون نميخواهد فعالعليً متوجة اين موضوع شود، برخالف شخصيت هميشـگي خـود، 
سوار بر اسب پسرش، سمند ميشود و آنقدر آن را ميتازاند تا حيوان از پا در ميآيد.  

حاج فتاح كه مجبور است در ميهمانياي كه از طرف دولت برگزار شـده بـا خـانمي  
بيحجاب، شركت كند، قبول ميكند كه با دوستانش فخر التجار و ارباب تقي با زنهاي 
لهستاني به اين ميهماني برونـد. محمـدعلي خـان هـم بـه جـاي همسـرش زن فقيـر
بيحجابي را كه از او طلب كمك كرده بود، با خود به ميهماني ميبرد. زن يكي ديگر از 
ميهمانها به نام هوشنگخان كه مجبور شده است در ميهماني شركت كند، با اسـتفاده
از كاله گيس در مجلس حاضر مـيشـود. هوشـنگخـان كـه بـه خـاطر همسـرش، در 

ميهماني با دولتيها درگير ميشود، بعداً به حبس ميافتد.   
هليا دختر مريم، در يك مراسم استثنايي، توسـط روح درويـش مصـطفي بـه عقـد

هاني، پسر فخر التجار در ميآيد. او بعد از علي تنها باز ماندة فتاحها ميماند.   
علي در اواخر زندگي، در خانة قديميشان با نعمت زندگي ميكنـد. نعمـت يكـي از
كارگران كوره پزخانة فتاح است. علي ديگر همه كس خود را، از جمله بـاب جـون (پـدر
فقـط بزرگ)، ماماني، مريم و مهتاب و كريم و... از دست داده است. از خانوادة فتـاحهـا
هليا باقي مانده است. در انتهاي داستان هليا و هاني همراه علي و نويسنده، بـه بهشـت
زهرا ميروند. آن جا پيكر دو شهيد گمنام را شتسشو ميدهند و تشيع و خاكسپاري مي-

كنند. علي يكي از آنهاست.  
  

نقد  
داستان روايتي است از يك زمان طوالني، كه روندي از بچگي تا ميانسالي و پيـري
1312 شمسـي شـروع مـيكنـد. در واقـع از سـال و حتي تا مرگ شخصيتها را طـي
ميشود، به زمان انقالب ميرسد و تا چند سال بعد از جنگ نيز ادامه پيدا ميكند. بخش 

اول كتاب سرشار از اطالعات است.   
داستان تقريباً بدون مقدمه است. بعد از دو صـفحه اطالعـات ضـروري، شخصـيت
اصلي در داستان حضور پيدا ميكند. نويسنده در همان صـفحة اول بـا معرفـي سـال و
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محل حادثه از طرف راوي، به سرعت روايت را آغازكرده وبعد هـم بـي هـيچ وقفـه بـه
پسـت مـدرن و  معرفي هفت كور داستان ميپردازد. شروعي كه در بعضي از رمانهـاي
- زمـاني فرماليستي، به آن اشاره ميكنند. اما اين مطلب - پست مدرن بـودن داسـتان
تحقق مييابد كه ما در كل كتاب شاهد رويكردهاي اكثر وجوه آن ميشـويم. چـرا كـه
نويسنده بيشتر عوامل يك رمان پست مدرن را به كار برده است. به عنوان مثال، مـي-

توان به موارد زير اشاره كرد:  
1- رو در رو بودن با مخاطب در تمام بخشهاي كتاب مثل : «رجوع كنيد به فصل 
مـن اوسـت. ص.  11 من، ص 183» و «يادم باشد اين قسمتها مربوط به فصلهـاي

175» و «رجوع كنيد به دوي او ص 193، رجوع كنيد به هفت او ص 203».   
2- سفيد خواني، (بخش نهُ او).  

3- حــرف زدن شخصــيت داســتان بــا نويســنده: «تــو ايــن..... را نوشــتهاي و ايــن 
پارادوكسيكال است و امروز هم مد شده است. عشق ميكني، سير ميكنـي نويسـندگي 

را؟».  
3- به هم ريختگي بعضي ازعناصر داستان «بخش من او، وارد شـدن نويسـنده در

داستان و به هم ريختگي زاوية ديد».  
4- بازگشت به سنّت، «روايت آداب و رسوم و نحوة زندگي سنتي و كالسيك مردم 
و محلههاي قديمي كه در كل كتاب شامل آن هستيم و به كـارگيري نحـوة حـرفزدن 

آنها».  
5- عدم قطعيت در وجود بعضي شخصيتها و حوادث.   

6- برشمردن سختيهاي نوشتن داستان براي مخاطب: «از فصل يـك مـن تـا يـا
علي مدد آخر فصل من او همه را برايش گفتم... حتـي تـر همـة آن تكـههـايي را كـه

مميزي ارشاد در من او حذف كرده بود. صفحة 139.»  
7- سخن گفتن از ماهيت و چگـونگي داسـتان: «عجـب كـار هجـوي اسـت ايـن

نويسندگي».  
8- داستان در داستان، «اضافه شدن داستان نويسنده به داستان اصلي».  
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9- بازيهاي زباني «مثل تكرار كلمات: قمه، قاجار. تكـرار جملـههـا و عبـارتهـا: 
جريان انگشتر عقيق و فيروزه، فصل ده او».  

10- اعتراض شخصيت به نويسنده «نوشتهاي دوي او، يعني دوي من. اوالً من دو 
نميآيم. و...»  

11- هنجارشـــكني و تضـــاد (پـــارادوكس) در شخصـــيتهـــا كـــه در بخـــش 
شخصيتپردازي و پيرنگ به آن اشاره خواهم كرد.   

و شـكل 12- بازيهاي نوشتاري: «زنده گي، حتي تر، و فرم نوشتن در ص397 ــ
خانواده ـ ص307».  

13- بخشبندي و انتخاب زاويه ديدها: يك من، يك او. دوي من دوي او و زاويـه
ديد داناي كل و من راوي و من نويسنده.  

همچنين بايد به علت بعضي از همين داليل، مثل: صحبتهايي كه راوي در مـورد
خود داستان و اعتبار آن، ماهيت و دشواريها و شكل نوشتن رمان، با مخاطب، ميكنـد

ـ  فراداسـتان ــ   و نيز داستاني دربارة خود داستان يا داسـتان در داسـتان بـودن، آن را
دانست.   

با تمام اين تفاسير، داستان كامالً در تعريف پست مدرن نميگنجد. - جداي از ايـن
كه هنوز تعريف صد در صد و كامالً مدوني از پست مدرن وجود نـدارد- چـون داسـتان
نگاه محكمي به عرفان دارد، به خصوص در بخشهاي پاياني كه همه چيز با عرفـان و
حكمت و شهود و غيب پيوند ميخورد. و همچنين به علت محتوا و معناي آن، داسـتان

از پست مدرن هم فاصله ميگيرد. در واقع اين داستان مختصاتي از چند رويكـرد ادبـي 
را در خود گنجانيده است؛ زيرا از هر كدام بهرهاي برده است. به نظر ميرسـد نويسـنده
براي هر نوع مخاطبي، بخشهايي مناسب سليقة او پديد آورده است كه هركسي چيزي 
مطابق ميل خود در آن پيدا كند. اما اين كـامالً مشـخص اسـت كـه توجـه بـه فـرم و
تكنيك، دغدغة اصلي نويسنده است. شايد بتوان گفت اين رمان، ضد رمان است، چـون
با رمانهاي معمولي فرق دارد. و شايد بتوان گفت نويسنده تحت تأثير رمان «اگر شـبي
از شبهاي زمستان مسافري»، نوشتة كالوينو قرار گرفتـه باشـد، (چـه در مـورد شـروع
داستان، و چه در مورد تكنيك و فرم) داستان اگر شبي از شبهـا... چنـين شـروع شـده
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است: تو داري شروع به خواندن داستان جديد ايتالو كالوينو به نام اگر شبي از شبهـاي 
زمستان مسافري، ميكني.   

  
شخصيتپردازي:  

در مورد علي، شخصيت اصلي داستان، با توجه به انتخاب زاويه ديـد مـن راوي، در 
معرفي كامل شخصيت او، از هيچ چيزي فروگذاري نشده است. گرچه علي گاهي هم به 
طور مستقيم از منظر داناي كل روايت شده است، با اين حال شخصيت پـردازي كـاملي
دارد. مخاطب خيلي جاها ميتواند با او همذات پنداري كند و بعضي جاها نميتواند؛ چرا 
كه دليلي براي بعضي از رفتارهاي او پيدا نميكند. مثل ازدواج نكردن او با مهتـاب كـه
نويسنده دليل منطقي برايش به وجود نياورده است. مگر او انسان با ايمان معرفي نشـده
است؟ و مگر ازدواج يكي از اركان مهم يك فرد با ايمان نيست؟ چرا علي تن به ازدواج 
نميدهد؟ آن هم با كسي كه آن قدر دوستش دارد. حتي خواستة درويش مصطفي هـم
كه گفته هر وقت مهتاب را براي خودش خواستي، با او ازدواج كـن هـم در ايـن مـورد
كفايت نميكند. در بخش من او هم شخصيت علي از يك شخصيت واقعي دور ميشود 
و شخصيتي ماورايي پيدا ميكند. ساعت و لحظة مرگش را پيشبيني ميكند، خودش به 
داليـل عـدم همـذات غسالخانه ميرود و بعد جنازهاش را بيرون ميدهند. كـه ايـنهـا
پنداري مخاطب با علي است. در مورد شخصيت درويـش مصـطفي بايـد گفـت كـه بـا
اغراقگويي از سوي نويسنده روبهرو است. كه شخصيتي نمادين دارد. اما جا دارد در اين 
بخش اشاره شود به اين مطلب كه نويسنده خيلي جاها بـه طـور مسـتقيم او را معرفـي
كرده است و ردپاي خود را در توصيف او كامالً به جا گذاشته است. در عين حالي كـه از 
گذشته همين شخص كه تا اين حد مورد توجه نويسنده است يا شخصيت ويـژهاي دارد، 
چيز زيادي نميدانيم و شخصيت گذشتة او، به هيچ وجه در داستان روانشناختي نـدارد. 
در حالي كه اگر مخاطبي، از روحيات و احساسات و زندگي فـردي و اجتمـاعيِ گذشـته، 
چنين انساني بيخبر بماند، رويكردهاي رفتاري او برايش باورپذير نخواهد بود. ايـن امـر
در مورد هفت كور داستان نيز صدق ميكند. از گذشتة آنها هم چيـزي نمـيدانـيم. امـا
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ميبينيم كه آنها هم گاهي با يك حركت به فرانسه ميرسند و روح آنها نيـز در بخـش
من او حضور پيدا ميكند و كرامت پيدا ميكنند و...   

در مورد حاج فتاح، پدربزرگ علي، بايد گفت در ابتدا يك شخصيت نوعي (تيپيـك) 
مـيگـذارد و دارد، مثل خيلي از شخصيتهاي ديگـر داسـتان. امـا بعـد پـا از آن فراتـر
نويسنده نوعي تضاد در شخصيتش به وجود ميآورد. چرا كـه ايـن شخصـيت بـا تمـام
خصوصيات نوعي خودش، يكباره براسب سمند فرزند مردهاش سوار ميشـود و او را آن 
قدر ميتازاند تا اين كه اسب جان خود را از دست ميدهد. البته نويسنده براي ايـن كـار
ـ اعتراض به مرگ پسرش ـ كه شايد به خاطر همـين دليـل در شخصـيتش دليلي دارد

پارادوكس به وجود آمده است.   
شخصيت ماماني را نويسنده بدون اسم معرفي مـيكنـد. هـيچ چيـز از مشخصـات
ظاهري و باطني او ارائه نميدهد. از گذشتة او با همسرش و روابط قبـل از ازدواجشـان
اطالعي نداريم. نميدانيم آيا او هم عاشق همسرش بود يا نه؟ همچنـين عكـسالعمـل
ماماني در جريان مرگ همسرش. از دوري مريم يك دانـه دختـرش. از اصـل نسـب و
خانوادهاش، از هيچ كدام چيزي نميدانيم و در واقع شخصيتپردازي او ناقص اسـت. از 
او به جز دورههاي زنانه و بچهداري كه آن هم عمدة مسؤوليتش بـه عهـدة حـاج فتـاح
است، چيزي نوشـته نشـده. در واقـع او كـاري اساسـي در داسـتان انجـام نمـيدهـد و
شخصيتي منفعل دارد. از ماماني كه اسمش ما را ياد شخصيت رمـان سـيمين دانشـور- 
در تلخـيص جزيرة سرگرداني - مياندازد، آنقدر كم ميدانيم كه در معرفي شخصيتهـا

نميتوانيم چند جمله مدون از او ارائه دهيم.   
به شخصيت سركار عزتي كه منفور و تا حدي سياه معرفي شده است، تقريباً به طور 
غيرمستقيم پرداخته شده است به تصاويري كه از او به خاطر آزاري كه در جريان كشف 
حجاب و دخالت در جريان كشتن فتاح و امور ديگر داشته است، نميتوان ايـراد گرفـت. 
فقط در قسمتي كه به سزاي عملش ميرسد و او را ميكشند، شخصيتپردازي مستقيم 

انجام شده است. تحول او در مرگش اتفاق ميافتد.   
يكي از اشخاص داستان كه خيلي خوب شخصيتپردازي شده است، كريم است. او 
هـم عالوه بر شخصيتپردازي تصويري كامل و غيرمستقيم، به لحاظ بودها و نمـودهـا



116 □ جستاري ديگر  

اوليـة  خوب معرفي شده است. كريم شخصيتي پويا و فعال دارد و در بيشتر بخشهـاي
داستان، در كنار شخصيت اول حضور دارد. او همچنين در پايان داسـتان تحـولي كامـل
پيدا ميكند. شخصيت او كامالً باورپذير و ملموس است و مخاطب بيش از هر كـس بـا
او همذات پنداري ميكند. چرا كه نويسنده شخصيت او را مجموعهاي از خوبي و بدي و 
زشتي و زيبايي و شلختگي و الاباليگري و بياعتقادي و در نهايت ايمان آوردن، آفريده 
است. تضادهاي وجود او طبيعي است و عالوه بر يك انسان تيپيك، در انتهاي داسـتان

يك انسان خاص نيز معرفي ميشود.   
در مورد مريم هم همان گونه كه در پيرنگ گفته شد، جايي كه قلـب همسـرش را
ميبلعد، عالوه براين كه از حقيقت مانندي يك شخصيت واقعي دور ميشود، از گـروه و
طبقة يك انسان معمولي و انسان عاشق خارج ميشود. هيچ انساني و هيچ عاشقي قلب 
همسر خود را نميخورد. نويسنده هر وقت كـه توانسـته، فضـاي غيرواقعـي را در كنـار
واقعـي (رئـال) شخصيتهاي فراواقع گذاشته و آنها را به موازات فضا و شخصيتهـاي
پيش برده است. شخصيتهاي افراد اكثراً در تضادي غيرمنطقي با خود هسـتند. نمونـة 
ديگر مهتاب است كه با وجود نجابت و پرهيزكاري در همان سن كم با خواستة خودش 

سر از خانة پا انداز در ميآورد.   
  

پيرنگ:  
برخي از گرههاي داستان، چنانكه اشاره شد، عشق علي و مهتاب، كشته شـدن پـدر
علي و مسألة كشف حجاب و... هستند، كه در داسـتان آن گونـه كـه بايـد گـرهگشـايي
نميشوند. چرا كه علي و مهتاب تا آخرين لحظه و حتـي در پيـري هـم بـا هـم ازدواج
نميكنند. اقدام براي انتقام از كساني كه پدر علي را كشتهاند يا مبارزه با آنها، بينتيجـه
ميماند. و همچنين در مورد مسألة كشف حجاب نيز گرچه برخي هجرت ميكنند تـا از
آن در امان باشند، ولي گرهگشايي اساسي صورت نميگيرد. در واقع گرهگشاييهايي هم 
كه در اثر تالش شخصيتها انجام ميگيرد، در راستاي گرههاي ذكر شده نيسـتند. امـا
ساير عناصر پيرنگ، مسير نمودار خود را به طور صحيح پيمودهاند. گرهها و اوج و فروها 

منطقي هستند.  
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و  مطلب ديگري كه در پيرنگ حائز اهميت است، باورپذيري و حقيقـت ماننـديهـا
همچنين روابط علت و معلوليهاست. كه در اين رمـان از ديـدگاه رئاليسـم اوليـه، از آن 
زيـادي در رمـان غافل شده و به سمت و سويي ديگر رفتهاند. به طوري كه بخشهـاي
وجود دارد كه يا واقعيت ندارد يا حقيقت ندارد و خواننده عادي به هيچ وجه نميتواند آن 
مـيشناسـد،  را بپذيرد. اما خوانندهاي كه با عرفان آشنايي دارد يـا كرامـت و حكمـت را
الجرم بعضي قسمتها را ميپذيرد، كه بهتر است بگوييم به خود ميقبوالند. اما غيـر از
اينها هم حوادثي در داستان به وقوع ميپيونـدد كـه گـاهي بـا هـيچ منطـق و ديـدي، 
باورپذيري ندارد. به خصوص در داستاني كه نه رئاليسم جادويي است و نـه سـورئال. از 
جمله درآوردن قلب ابو راصف هنگام مرگ توسط خودش و دادن آن به علي و خـوردن
آن توسط مريم، و انتقال آن به نوزادش كه بعد كه دنيا ميآيد، دو قلب دارد. اين جريان 
عالوه بر عدم حقيقت مانندي، در مكتب هيچ عاشق و معشوقي، امكـان نـدارد. و هـيچ
عاشق يا معشوقي وجود ندارند كه از فرط عشق، قلب معشوق يـا عاشـق مـردة خـود را

بخورد و...   
از موارد ديگر عدم حقيقت مانندي، حضور هفـت كـور در فرانسـه و اطـالع آنهـا از 
اعتراف علي است (از سال 1312شمسي تا 1954 ميالدي). شايد بتوان دليـل چگـونگي
آمدن هفت كور را به فرانسه، به علت عرفاني بودن قضيه، آن هم از نوعي كه نويسـنده
به آن اشاره كرده است ـ از نوع كرامت شمس ـ دانست، (آن هم با ا غمـاض) مثـل رد
شدن شمس از روي آب. اما حضور اين همه حكيم و عارف در يك داسـتان، كـه يـك
مورد آنها فقط هفت كور باشند، منطقي به نظر نميرسد. و اغماض به اين دليل گفتـهام 
كه اگر ما بخواهيم كرامات اين هفت نفر را باور كنيم، حتماً بايـد از گذشـته و اعمـال و
رفتار كامل آنها، چه در گذشته و چه در زمـان حـال، اطـالع كامـل داشـته باشـيم. مـا
نميتوانيم به صرف اين كه هفت كور در يك لحظه درويش مصطفي معرفي ميشـوند، 
كه اين خود از حقيقت مانندي داستان به دور است، چون باز برايش زمينه چينـي كـافي
نشده است، آن را قبول كنيم. درست است كه در داستان اسالمي و شيعي بايد شـهود و
غيب وجود داشته باشد، اما الاقل بايـد در بـاور جهـان داسـتان بگنجـد. هفـت كـور در
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پاريس، فرانسه حرف ميزنند و فرانسه شعار ميدهند (ذليلنشين هفت كور به يه پـول. 
ص 298).  

نكتة ديگر حضور ارواح در داستان است؛ روح پدر علي. درويش مصـطفي، شـلهزرد 
مادر علي كه علي آن را ميخورد و لكة آن روي پيرهنش ميمانـد و... البتـه در جهـان
داستان ما براي بعضي حوادث دليل منطقي احتياج نداريم، اما باورپذيري حوادث را هـم
نبايد با تصادف، يا معجزه و يا استفادة زياد از مراتب عرفاني و ديني و... ، قبوالنـد و بـا 

آنها مسائل را گرهگشايي كرد.   
نكتة ديگر: علي صداي جلز و ولـز دسـت كـريم را كـه كتـك خـورده و تـوي آب

ميگذارد، ميشنود؛ ص115.   
نكتة ديگر: «كريم ميگويد: پس بگو. من گفتم از آن آقا محمدخان مخنـث كـاري
برنميآيد پس كار انگليسه.» اين جملهاي نيست كه يك پسر دوازده سـاله بزنـد، شـايد
شوخي بدتر از اين بكند، اما شوخيِ تاريخي، آن هم از كريم برنميآمده اسـت، كـه جـز

پرتگويي و شكم به چيزي توجه نداشته است؛ ص112.   
نكتة ديگر: حضور مهتاب در خانة پا انداز با آن سن و سـال كـم. بـه خصـوص بـا
توضيح اين كه مهتاب خودش خواسته بيايد و بداند مرد چيست. به همان شكل كه علي 

رفته بود.   
نكتة ديگر: ازدواج نكردن مهتاب و علي به اين دليل كه فتاح خشت علي و مهتـاب
را جدا گذاشته است، ولي خشت زن و شوهرهاي ديگر را كنـار هـم. ص484، كـه هـم

دليلي غيرمنطقي است و هم گرهگشايي داستان را دچار اختالل ميكند.  
نكتة ديگر: درويش مصطفا همه جا ظاهر ميشود. همه چيز را مـيدانـد؛ گذشـته، 
حال و آينده. در فرانسه، در جسم كشيش حلول ميكند يا خود كشيش ميشود. جاي او 
مينشيند و به اعترافات علي گوش ميكند. از جريان پاانداز هم خبر دارد، از شيطنتهـا 
و بيادبيهاي كريم. از عاشق شدن علي. ميداند كريم سر كالس به قاجـار چـه گفتـه
است. در بچگي علي به او ميگويد: «عاشقي كـه هنـوز غسـل نكـرده، حكمـاً عاشـقه
نفسش هم تبرّكه. ص122. » ولي علي كه بزرگ ميشود، ميگويد: «تـو هنـوز عاشـق
خود مهتاب نيستي. هر زمان كه كه فهميدي مهتاب را فقط بـه خـاطر مهتـاب دوسـت
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داري، با او وصلت كن؛ ص 486.» كه اين دو باهم تناقض دارد؛ چـرا كـه علـي همـان
علي است. اگر در بچگي عشقش مورد تأييد بوده، حاال چرا نباشد؟  

اغراقگويي بيش از حد در مورد شخصيت درويش مصـطفي، او را از حـد عرفـان و 
دين خارج كرده است. او از قبر با لباسي كه خاك قهوهاي قبر رويش نشسـته، مسـتقيماً 

براي برگزاري مراسم عقد ميآيد؛ ص402.   
نكتة ديگر: اين جملة حكيمانه: «كسي كه ادب نداره، حكماً بيادبه، گـر بـه پيـري
برسد، عجب باشد ص116.» و... درويش مصـطفي در جسـم خيلـي از شخصـيتهـاي
داستان حلول ميكند، از جمله شاطر علي محمد، علي، هفـت كـور، پـيشنمـاز مسـجد
قندي، فتاح، قاجار عزتي، ذال محمد، من، او، تـو، و... مقـام او آن قـدر شـامخ و بـاال و 
شـانههـاي  واالست كه ميتواند نامههاي بد و خوب عمل علي را از دست فرشـتههـاي
چپ و راست او بگيرد و به دست راستش بدهد. نوشتههـايي كـه بـه قـول راوي هنـوز
جوهرش خشك نشده و خطاب به علي بگويد: «اقراء كتابـك؛ ص477.» كـه البتـه بـه

نظر بنده بهتر است اينها به بازي گرفته نشوند.   
در مورد پرگويي و قسمتهاي اضافي كتاب ميتوان به بخش بازي زباني يا همـان
تكرار كلمات كه يك بخش كامل را گرفته، اشاره كرد. كه شايد يك بار تكـرار بـرايش
كافي بود. و بخش سفيدخواني را كه شايد بتوان گفت (بينـامتني) اسـت. بـراي آن هـم
ميشد يك صفحة خالي گذاشت يا جملههايي را كه عمـداً بـه غلـط نوشـتهانـد و بعـد

صحيحش را تكرار كردهاند و...   
  

زاويه ديد:  
زاويه ديد داناي كل مطلق (چندگانه) و من راوي (اول شـخص)، مهـمتـرين زاويـه 
ديدهاي داستان هستند. اما در كنار اينها، زاويه ديد مـنِ نويسـنده در فصـل مـنِ او بـه
شكل يك زاويه ديد تركيبي و زاويه ديد داناي محدود در پارهاي از بخشهـاي داسـتان
وجود دارد. نويسنده با هشياري، با انتخاب دو زاويه ديد اصلي در كنـار هـم بـه صـورت
ـ او)، راحتترين شكل روايت را انتخاب كرده است. زيرا با اين  بخشهاي جداگانة (من
كار از ظرفيتها و امكانات هر دو زاوية ديد به راحتي استفاده كرده و ديگـر بـراي خـود
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دغدغة انتخاب يك نوع روايت را از بين برده است. چرا كه با انتخاب يكي از آنها مـثالً
اول شخص، ممكن بود كه فقط بتواند از حاالت شخصي و تفكرات، طرز تلقي، روحيات 
و احساسات و ترديدهاي خود بگويد يا داستان را واقعنمايي كند و داليل علت و معلولي 
را از طريق اين زاويه ديد بيان كند، اما نميتوانست آن گونه كه داناي كل به ذهن همة 
شخصيتها رفته است، برود و يا آن همه اطالعات را از همة شخصيتها يكي يكي بـه
مخاطب بدهد و يا از وقايعي كه خارج از دسترس مـنِ راوي (اول شـخص اسـت) ارائـه
كند. با زاويه ديد اول شخص در فصلهاي او، توانسته صـميميت الزمـة داسـتان را بـه
خواننده بدهد و شخصيتپردازي كاملي از علي (از ديدگاه، نظريات، خواستهها، عشـق و
عواطف و احساسات، و نگرش خاص خودش نسبت به زنـدگي، خـانواده و اجتمـاع) بـه
خواننده بدهد كه در بخشهاي من، امكان آن همه دقت و وسواس در شخصيت علـي، 
وجود نداشت. ضمن اين كه فقط داناي كل ميتوانست داستان را متوقف كنـد و سـراغ
اشخاص و حوادث فرعي برود، يا به توصيف فضا و صحنهسازي تمام و كمـال داسـتان
ـ علـي ـ  بپردازد و به همه جا سر بكشد، كه اين هم خارج از ظرفيت من راوي داسـتان
است. علي نميتوانست همه را روايت كند. با انتخابي كه نويسنده انجام داده اسـت، بـه
راحتي ميتواند روايت را از هر كجا كه كم آورد، با ديگري جبران كند و نكتة ناگفتـهاي 
باقي نگذارد و حتي به بازيهاي تكنيكي در اين حد بسيار وسـيع كـه آقـاي اميرخـاني

دست زده است، بزند.   
اسـت؛ زيـرا احساسـات و طـرز فكـر داناي كل مطلق در داسـتان راوي مفسر نيـز
شخصيتهاي داستان را بهطور مستقيم بيان كرده است. نويسنده حتي در آخرين فصـل 
ـ هم به وسيلة انتخاب زاويه ديد من نويسنده، كه هم شرايط مـن راوي ـ بخش من او
را دارد و هم شرايط داناي كل را، يعني تركيبي از دو زاويه ديد است، بقية داستان را بـه
مـيدهـد. در  سرانجام ميرساند و به بعضي سؤالها جواب ميدهد يا به داستان فيصـله
واقع بخشي از گرهگشايي داستان در اين بخش صورت ميگيرد. بخش مـن او را علـي
يا حتي داناي كل نمتوانستند به تنهايي روايت كننـد، بايـد زاويـه ديـدي بـا تركيبـي از 
امكانات هر دوي اين زاويه ديد ها، يعني كسي كه هم صميميت و احساسات مـن راوي
و هم اطالعات و امكانات داناي كل را داشته باشد، روايت كند. شخصي آشـنا بـه تمـام
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گذشته و حال علي و اين محل و اين خانواده، و اصوالً با كل داستان. كسـي كـه بدانـد
مسجد قندي كجاست. كه حاال هم هست. كسي كه ذال محمد را بشناسد و ببينـد كـه
حاال روي خانة دو اتاقة او و تمام گود، كتابخانه سـاخته شـده اسـت. كسـي كـه بدانـد
طباخي اسي سيبيل و قصابي موسي كجا بوده و حاال چه به روزش آمده. كسـي كـه در
احسـاس او را درون علي هم باشد و از طرز تلقي و دغدغههاي او اطالع داشته باشـد و
در گذشته بداند و مزة شله زرد چهل و پنج سال پيش مادر او را چشيده باشد و بداند كه 
. كسي كه شخصيت علي و همة شخصيتها را بشناسـد.  تا چند ساعت ديگر خواهد مرد
و همين طور مغازة درياني و خانة فتاح و خانواده و... آيا كسـي بهتـر از نويسـنده وجـود
داشت كه بتواند تمام اين اطالعات را مو به مو داشته باشد و عمرش هم كفاف بدهـد و 
بتواند باز زنده باشد كه بقية داستان را تا انتها ادامه دهد؟ شايد هليا يا هاني ميتوانسـتند
و محلـه و زيـر و بـم آخر داستان را به نوعي تمام كنند، اما آنها به گذشتة شخصيتهـا
داستان آشنا نبودند و علي را بهتر از خودش نميشناختند. بايد كسي باشد كه هم در آن 
زمان زندگي ميكرده، هم در اين زمان. و حتي بعد از مرگ شخصيت اصلي داستان هم 
زنده بماند و همچنان به روايت ادامه دهد. بيشك علي هـم نمـيتوانسـت ايـن كـار را
انجام دهد؛ چون هم خودش بايد شهيد شود، هـم بـه سـبب مـنِ راوي بـودن، امكـان
داشتن اين همه اطالعات را ندارد. پس فقط اين نويسنده است كه ميتواند چنين كاري 

انجام دهد. اينها تمام داليلي است كـه بـراي تحليـل حضـور نويسـنده در ايـن بخـش  
ميتوان ارائه داد. اما آيا فن و تكنيك صحيح، به اين راحتي به ما اجازه ميدهد نويسنده 
را حقيقي كنيم و او را با صورتي عيني وارد داستان كنيم و به او بگوييم كـه هـم بشـود

داناي كل محدود، هم منِ راوي و هم داناي كل مطلق؟   
ميتوان گفت آقاي اميرخاني در بخش زاوية ديد هم مثل بخشهاي ديگر داسـتان، 
براي هر مخاطبي، به نوعي تمهيدي انديشيده است. حتي در مـورد بـه كـارگيري زاويـه 
ديدي كه خود پارادوكس و متناقض خود است. كه شايد نگاه پست مدرني ايجاب كـرده
است، كه بعضي از اجزا را كمرنگ و بعضي را درشتنمايي كرد و يا بعضي را اصالً ناديده 
ـ اصـالتي راكـه دغدغـة  گرفت. و با اين كار حتي تكنيك و فـرم بـه كارگرفتـه شـده را

نويسنده است ـ (مثل يك طرفدار خوب شكلوسكي) به نتيجة دلخواه خود رساند.  
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نويسنده همچنين در اين بخش فضاي پر از ارواح را با فضاي واقعي در هم آميخته 
و مراسم عقد و تشيع جنازة چند شهيد و مراسم عـزاداري محـرم و تشـيع زنـدهاي كـه
ـ شايد بتوان علي را  شهيد ميشود يا روحي كه دوباره به صورتي فيزيكي از دنيا ميرود
هم به داليلي روح فرض كرد ـ با تركيب اينها، بايد گفت نويسـنده نگـاهي فـانتزي يـا
رئاليسم جادويي يا سوررئال يا ماورايي هم به داستان داشته است. و يا از هر چمن گلـي

چيده است.   
اما با نگاهي ديگر، انتخاب زاويه ديد داستان بيروني، يعني داناي كـل و مـنِ راوي 
    (، است. علي، در بخشهاي مربوط بـه خـود، راوي درون رويـداد اسـت (راوي قهرمـان
بخش من او داستان نويسنده است. علي بـه تنهـايي داسـتان ديگـر و كامـل دارد كـه

مهمترين قسمت آن مربوط به عشق او و مهتاب، وهمچنين عاشق مردن او است.  
  

زبان و نثر:  
نـوعي طنـز و گـاهي زبان داستان، ساده با گويش مردم تهران قديم است. گـاهي

زبـاني دارد و بـه تبعيـت از   شوخي و تمسخر چاشني آن مـيشـود. گـاهي بـازيهـاي
ويژگيهاي فرماليستي از به كارگيري كالم متفاوت و نگارش نامعمول استفاده ميشود. 
مـيكنـد. ايـن بازيهاي زباني در جاي جاي داستان وجود دارد و نثـر را متـأثر از خـود
جريان گاهي تا جايي پيش ميرود كه يك بخش كامل را به خود اختصاص ميدهد. ــ 
در بخش ده او، چند صفحه كامل و در بخش نهُ من، آخرين صفحه ـ استفادة عمدي از 
كلمات نامعمول و گاهي غلط مثل: حيتلر، هيژده، حزرت، حغير، تهويل، حتـاتر، سـالون، 
گاوگيجه، زنده گي، و... و يا بازي با صداها مانند كلمات قاجار، قمه، و... در داستان ديده 
ميشوند، و در بخش هشت ِاو، بازي زباني و نوشتاري و عالمت گذاري. در بخش نه او، 
بينامتني و سفيدخواني و... وجود دارد كه نوع خاصي از نگـارش را بـه شـيوة اميرخـاني
نشان ميدهد. چنانكه در ابتداي رمان، ناشر نيز بيان ميكند كه اين نوع نگارش را خود 
سـاده و محـاورهاي  نويسنده منظور داشته است و ما به آن دست نبـردهايـم. گفتگـوهـا
هستند. بعضي جملهها خندهآور هستند. بعضي هم طنز ماليمي دارند. كلمات و جملههـا 
و اصطالحات قديمي در زبان به چشم ميخورد. در كالم نويسنده كمتـر از جملـههـاي 
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جدي و ناراحتكننده استفاده شده است. مـثالً حتـي وقتـي مهتـاب و مـريم را در بـاغ
طوطي دفن ميكند، با وجود آن صحنة اسفناك و دلخراش، ميگويد: «آبجي مريم زيـر

خوابيده، شايد ميخواهد من بيشتر مهتاب را ببينم. قربان معرفتت خواهر. ص32.»  
  

درونمايه:  
پس هر كه عاشق شد، پاك شد، و هر كه پاك شد، بعد از مرگ شهيد مرده اسـت؛ 
مهمترين درونمايه رمان است. توجه به عشـق آسـماني و ارجـح قـراردادن آن در برابـر
عشق زميني، دوستي، شهادت، عرفان، خـودداري و توجـه بـه خـانواده، از بـزرگتـرين
امـروز توجـه مايه (موتيف ـ درونمايه) و نظرگاههاي نويسنده است كه در رمانهـاي بن
كمتري به آنها ميشود. اما در اين رمان، بيشتر شخصيتهاي داستان، براي رسيدن بـه
مـيشـوند. ضـمن ايـن كـه تحولي كوچك و بزرگ، در روندي طوالني، با آنها مـرتبط
استفاده از فرمگرايي و بازي زباني در مفاهيم با ارزش داستان، تـأثير چنـداني نگذاشـته

است.   
  

امتياز:  
مايه، توجه به اصل خانواده و  مهمترين امتياز كتاب از نظر مضمون و درونمايه يا بن
پايداري آن، دوستي و رفاقت، خدا، عرفان، دين و عشق، آن هم از نوع واقعي آن كه بـا
جملة (من عشق فعفف ثم مات، مات شهيدا. ) ص495، به بار مينشيند. امـا ايـن كـه
نويسندهاي در اين سن و سال، گذشتهاي را اين چنين موشكافانه و دقيق روايت كند كه 
سن پدرش هم به آن قد ندهد، قابل تأمل و تحسين اسـت. بـرخالف نظـر بعضـي كـه
ميگويند نويسنده براي نوشتن، بايد در مكان و زمان حضور فيزيكي داشته باشد و ببيند 
و لمس كند، تا بتواند بنويسد؛ نويسنده نشان داده كه با مطالعه و هوش و دقت توانسـته
است گذشتة شهرش را كامالً زنده و ملموس به تصوير كشد. محلههاي قديمي تهـران، 
محلة تختي و خانيآباد و جريانهاي كشف حجاب و اوضاع تاريخي و سياسي آن زمان 
و جريانهاي اجتمـاعي ( خـانواده و جامعـه در شـكل سـنتي و زنـدگي شخصـيتهـاي

متفاوت).  



  



  

  
  
  
  
  

سايهها و خاطرهها  
نقد «اندكي سايه»، اثر احمد بيگدلي (رمان برگزيدة سال 85)  

  

مقدمه:  
احمد بيگدلي متولد سال 1324 شهر اهواز است. او در كودكي همراه خانوادهاش به 
شهر آغاجاري رفته و تمـام دوران دبسـتان و چنـد سـالي از دوران دبيرسـتان را آن جـا
گذرانده است. او هم اكنون ساكن نجفآباد اصفهان است. از ديگـر آثـار ايـن نويسـنده
ميتوان به آناي باغ سيب، شبي بيرون از خانه، 1374. من ويران شـده ام، 1381. آواي 

نهنگ، 1387، زماني براي پنهان شدن و... اشاره كرد.   
  

چكيده:   
134 صـفحه دارد و توسـط نشـر اندكي سايه اولين رمان بيگدلي است. ايـن رمـان
خجسته به چاپ رسيده است. اندكي سايه در سال هشتاد و پنج برگزيدة كتـاب سـال و
همچنين برگزيده كتاب سال شهيد غنيپور شد. محتواي اين كتاب در ارتباط بـا وقـايع

بعد از بيست و هشت مرداد سال سي و دو است.   
  

مشخصات رمان:   
مكتب: واقعيتگرا (رئاليسم)  

نوع (ژانر): اجتماعي، تاريخي و سياسي  
زمان: پس از كودتاي 28 مرداد 32  

مكان: بيشتر آغاجاري  
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خالصه:  
رمان «اندكي سايه»، سالهاي مربوط به پس از كودتاي 28 مرداد 1332 را روايـت
دوري از دوسـت و ميكند. داستان از جايي شروع ميشـود كـه راوي پـس از سـالهـا
ـ حاال او را مالقات كرده و با هم سفري را به زادگاهشان  ـ ايرج همبازي كودكيهايش
آغاز ميكنند. ايرج حاال پزشك متخصصِ قلب و عروق شده و استعداد نويسـندگي هـم
دارد. خودش اذعان دارد كه اين را مرهون احمد (راوي) است. ايرج دوست خود واقفي را 

كه نقاش است، با خود ميآورد و سفري سه نفره آغاز ميشود.   
دو دوست خاطرات مشترك بسياري دارند كه با ديدن عكسهايي كه همراه دارنـد، 
دوباره آنها را زنده ميكنند. عكسها، طول راه و حتي بهترين و زيباترين منـاظر سـفر و 
منزل الياس و كاكا چم را نيز تحتالشعاع خود قرار ميدهند و تجديد خاطره مـيكننـد. 
خاطرههايي كه غير از شيرينيهاي بابادك بازي و عشقهاي بچگـي، حقـايق تلخـي را
نيز شامل ميشود كه روي آنها اثر عميقي گذاشته است. به طوري كه نتوانستهاند آنها را 
فراموش كنند. نقطة عطف اين خاطرات، مربوط به اعتصاب كـارگران شـركت نفـت در
آغاجاري است. كه در آن عدهاي كشته و زخمي شدهاند. مثل اسحاق، كـه تـا آخـر هـم
مـيكننـد. ايـن هيچكس از سرنوشتش خبردار نميشود و فقط پيراهن خوني او را پيـدا
جريان براي دو دوست به صورت كابوسي تلخ در ميآيد و هميشه آزارشان ميدهد. (هر 
بار كه ياد و حرف آغاجاري پيش ميآيد، همان شب خواب اسحاق را ميبينم. انگار كـه

دستش توي دست من باشد، همان دستهاي كوچك پنج سالگي. ص 30.)  
شخصيت ديگري كه مورد ستم قرار گرفته، هادي است كـه مثـل بقيـة آوارههـا از 
گريه كند به آغاجاري پناه ميآورد و نگهبان انبار شركت نفت ميشود. هادي يك بار به 
مـيگيـرد.  بهانه سرقت انبار، كپرهاي مردم را به آتش ميكشد و با اين كار ترفيع مقـام
ولي بعد، از اين كار خود پشيمان ميشود و توبه ميكند. حتـي بـراي جبـران ايـن كـار
دست به خود سوزي و زخميكردن مستر مايكل انگليسي ميزند. ضمن اين كه، هـادي
دستگاه چاپي خريده كه پسرش منصور، شبنامهها را با آن چاپ ميكند. هـادي كـه از 
سالها قبل، چه در واليـت خـودش و چـه در آغاجـاري، هـر سـال محـرّم، دسـته راه
ميانداخته و علم ميگردانده، و اسبش را به شكل ذوالجنـاح درمـيآورده. در روز واقعـه
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هم با وجود مخالفت همسر و مادرش، كه التماس ميكنند از خانه بيرون نـرود ـ چـون
عاشورا، با حضور امنيه رنگ سياسي گرفته بود ـ بيرون ميرود و تعزيهخـواني مـيكنـد. 
مـيزننـد،  كه در اين جريان پسر خواندهاش، منصور را به وسيلة تيري كـه بـه گلـويش
مـيشـكافند و در  ميكشند و ذوالجناح را هم كشته، همچنين سينة هـادي را بـا كـارد

نهايت هم بدن نيمه جان هادي را در ماشيني سوار كرده و به دره پرت ميكنند.   
  

نقد:  
داستان، عيار بااليي از واقعيت گرايي دارد. حوادث مربوط به پس از كودتاي بيسـت
و هشت مرداد، اعتصاب كارگران شركت نفت آغاجاري، نفوذ و قدرت بيگانا ن در خـاك
سرزمين و... ، ماجرايي اجتماعي، تاريخي و سياسي، را پيريزي ميكند كه نويسـنده بـا
آوردن حوادثي بر آن، مخاطب را در انتها با تراژدي غمباري از زنـدگي مـردم ايـن دوره

روبهرو ميكند.   
اندكي سايه با نظيرهسازي يا شايد بازخواني دوباره از واقعة عاشورا- با شكل تعزيـه
و عزاداريهاي محرم يك بار ديگر توجه به عاشورا را يادآور ميشـود. ضـمن ايـن كـه

احساس مخاطب را برميانگيزاند.   
نويسنده با اين كه در بخشهاي اولية كتاب به جاي دادن اطالعات، خواننده را بـه
بخشهاي بعد ارجاع ميدهد، چون اين كار را با شگردي خاص و در واقـع بـا پرداخـت
مـيشـود و حرفهاي انجام ميدهد، مخاطب نه تنها كنار نميكشـد، بلكـه بـا او همـراه

داستان را پي ميكند.   
«حوصله كن تا مدخل داستان اندكي سايه بايد قدمها را آهسته برداشت» (صـفحة 

12) «حوصلهات را سر بردهام؟ ميدانم. داستان است ديگر. » (صفحة 20).   
  

ساختار:  
ساختار داستان، بين سفرنامه، خاطره، قصه و رمان، سرگردان است؛ چرا كه تا حدي 
از مشخصات هر كدام را دارد، ولي كامل نيست. شخصيت و شخصيتهاي اصلي، يعني 
آنها كه داستان با آنها شروع شده و خاتمه يافتـه، مثـل راوي و همسـفرهايش، تحـولي
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نمييابند؛ يعني جز خاطرهگويي كاري نميكننـد و بيشـترين تحـول را شخصـيتهـاي
فرعي دارند. مثل هادي، منصور، واقفي و اسحاق. از اين جهـت، مـتن، سـاختار خـاطره
دارد، حتي اگر بخواهيم شخصيت اصلي را هادي قرار دهيم كه فعالتـر از بقيـه بـوده و 
مـيكنـد.  تحول يافته است. چون داستان با او شروع نشده، باز داستان سـاختار خـاطره پيـدا
همچنين گرة اساسي و محكمي در داستان نميبينيم. گره مربوط به همان سالها بـوده كـه

به نقطة اوج خود رسيده و پايان يافته است. و راوي حاال فقط به بازگويي آنها ميپردازد.  
شخصيت مهم ديگري در داستان وجود دارد به نام نداف كه خواننده فقط از او ايـن
مـيكنـد. شخصـيت او را ميداند كه برادر اسحاق است و از آن باال همه چيز را نظـاره
توصيف شخصيتپردازانه ندارد. همان گونه كـه از پيرمـردي هـم كـه ظـاهر و ناپديـد
ميشود، اطالعي در دست نيست. در واقع هيچ عالمت و نشـانهاي از ايـن كـه انسـاني

ماورايي است يا نه و يا... ، وجود ندارد.   
متن به جز عنصر حركت، از نظر هماهنگي نثر با موضوع و حال و هوا و ريـتم و فضـا و 
رنگ و بهخصوص تصوير، از وحدتي كامل برخوردار است. تنها حركت است كه سرعت بقيـه
را ندارد. مانند نمايشي كه در آن، تمام عوامل صحنه، حاضرند و مدتي اسـت تصـوير شـروع

شده ، ولي داستان دير شروع ميشود و خيلي كُند حركت ميكند و عمل دير انجام ميشـود. 
در اين ارتباط بايد گفت اگر داستان به موقع شروع و اطالعات كافي نيز به خواننده داده مي-
مـيشـد، كـه شـايد مـيتوانسـت بـا شد، اين روايت از امتياز دراماتيزه شدن هـم برخـوردار

متن، كه ساختمان دراماتيك آن است، كم و كسريها را بپوشاند.    بزرگترين بار مثبت
  

نثر  
اندكي سايه نثري شاعرانه دارد و نويسنده براي جذابيت داستان، جـا بـه جـا اشـعار
موالنا و شاعران ديگر را آورده است. همچنين از معناي فارسي قرآن، براي پربار كـردن
متن استفاده كرده است، كه در واقع به اين وسيله نوشتههاي نويسنده، تفسـير و توجيـه
ميشوند. و عالوه بر آن، اشعار به بار ادبي، و آيات به بار ديني داستان مـيافزاينـد، كـه
مـيدهـد.  خود امتيازي قابل تامل است، ضمن اين كـه مـتن بـه فـرمگرايـي نيـز تـن
فرمگرايي در متن به طور كامل نمايان است. چنانكه معنا و هدف را تا حدي تحت تاثير 
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قرار داده و ذهن مخاطب را به خود مشغول كرده است. استفادة زياد از عالئم و نشانهها، 
پـي در پـي،  بيواسطه قرار دادن مخاطب و گفتگوي رو در رو با او، فـالش بـكهـاي
استفاده از اشعار و قطعههاي مختلف شاعران، به كارگيري واژههاي متفاوت و ناآشنا بـه
خصوص براي جوانترها، و... سبب شده است كه وجه فرماليستي داستان پررنـگ شـود. 
اين امرجز يك مورد نتوانسته اختاللي در داستان بـه وجـود آورد. و آن مـورد كُنـدي در

انجام عمل داستاني است كه ذكر شد.   
بازگشت به گذشته يا تداعيها (فلش بكها) در داستان كم نيستند، كه بيشترين پل 
ارتباطي آنها با زمان حال، عكسها و بريدههاي روزنامهها هسـتند. همچنـين نويسـنده
براي ارتباط بيشتر خواننده با تداعيها، از تغيير نوشتاري يا تغيير فونت، و حروف درشـت

استفاده كرده است. در واقع پلهاي تداعي از اين طريق جايگزين شده است.   
بايد توجه داشت راوي داستان وجوه بسياري از حقيقت شخصيت نويسنده را متـذكر
ـ و هـم محـل مـورد ـ احمـد ميشود. هم به دليل نام راوي كه با نويسنده يكي اسـت
روايت در بخشهاي زايندهرود و آغا جاري، كه محل زندگي نويسنده يا نزديك به محل 
زندگي او هستند و... كه اين موارد نيز سبب باال بردن عيار در حقيقت ماننـدي داسـتان
شده است. «اندكي سايه داستان من است. داستاني كه اتفاق افتـاده و اگـر آن آدمهـاي

حقيقي توي داستان آمدهاند به خاطر من آمدهاند. ص88.»  
استفادة زياد از عبارت «نامها و نشانهها» و تكرار و تأكيد آن، بيانگر نشاني و يادآوري 
مـيآينـد و  اشخاص و مطالب موردنظر نويسنده از خاطراتش است. «آن تكههـاي مـبهم
دورهام ميكنند.» (نامها و نشانهها) ص10. اين جـور آمـدن، سرشـت خـودش را دارد، تـا
مدتي مرا دنبال خودشان ميكنند (نامها و نشانها) ص 10. همچنين كلمة سايه، و تكـرار 
آن نيز به معناي تأكيد و اصرار براي يادآوري مأمن وسر پناه، و در واقع نياز مردم است، از 

جمله كدهاي تكرار شوندة داستان و يا به عبارتي موتيف داستان هستند.  
  

زبان:  
مـيشـود،  زبان نيز گاهي شاعرانه است، و با اين كه گاهي كلماتي بـومي وارد نثـر
زبان و ضرب آهنگ آن تغيير نميكند. گفتگوها ساده و صميمي هستند و به راحتـي بـا
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خواننده ارتباط برقرار ميكنند. و زاوية ديدها، بيشـتر مـن راوي، دانـاي كـل و نمايشـي 
هستند. اما زبان هر سه دوست كه با هم، همسفر شدهانـد، يكـي اسـت. در واقـع ايـرجِ
دكتر، و راوي نويسنده، و واقفي نقاش هر سه با يك زبان حرف ميزننـد. حرفـه كـار و

شخصيت، هيچ يك بر زبانشان تاثير نگذاشته است.   
و  بيشترين سهم كتاب، پرداختن به خاطرههاست. خاطرههاي گذشته، كه از قابهـا
عكسها و بريدههاي روزنامهها، سر در ميآورند و جريان حادثـهاي تلـخ را كـه رخ داده
است، به ياد ميآورند، لذا اين محدود شدن موضوع و حادثه ـ كم بودن اتفاقهاي جنبي 
و  ـ به اين لحاظ كـه رمـان بـرخالف داسـتان كوتـاه، محـورهـا، جريـان، موضـوعهـا
شخصيتهاي مختلفي را ميطلبد ـ با وجودي كه داستان به لحاظ ادبي پر بـار اسـت ـ

شايد انتظار ما را از يك رمان چندمحوري و پرحادثه و مطلب بر نياورد.   
  

درونمايه:  
درونماية داستان، واقعيتي مبتني بر تكيه بر بيداري مردم و مبـارزة آنهـا در جريـان
نهضت ملي شدن نفت است، كه با عنوان داستان به طور مسـتقيم ارتبـاط دارد. عنـوان
(اندكي سايه) كه خواننده از آغاز داستان به دنبالش ميگردد، سايهاي، مقوايي يا حلبي يا 
همان كپرهاي كوچك و سبك، براي آرامش و آزادي است. كه مردم در پناه آن بتواننـد
حقوق حقة خود را از اجنبي بگيرند. «هر چه بود مقوا يا حلبي، خانهشان بـود. سـرپناهي 
براي شبهاي بيستارهشان. ص106.» اشاره به سايهها، نامها و خاطرهها، درونمايـهاي 

مهم است كه با ذكرشدن پي در پي معناي آشكار خود را جا به جا افاده ميكند.   
  

امتياز:   
نثر جذاب كتاب، يكي از عواملي است كه خواننده را بـراي ادامـة خوانـدن ترغيـب
ميكند. نويسنده با استفاده از پرداخت مناسب و حرفهاي، به جذابيت نثر افزوده است. در 
واقع تعليق اثر را ميتوان در نثر آن جستجو كرد. نثر بيگدلي را ميتـوان در آثـار ديگـر
ـ دو اثر ديگـر او ـ نيـز جسـتجو كـرد.  اين نويسنده مانند آناي باغ سيب و آواي نهنگ

تصويرسازي از فضاها و موقعيتهاي مكاني امتياز ديگر اثر است.   
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امتياز ديگر داستان مربوط به انتخاب موضوع و شرايط زندگي سخت مردم مقطعـي
از تاريخ در آغاجاري و ستمهاي روا داشته بر آنهاست.   

ـ و در  امتياز ديگر اثر، بازخواني دوبارة واقعة عاشورا است، با شـكلي ديگـر ـ تعزيـه
مكاني ديگر. كه همراه ميشود با تحليل و مقايسة اشخاص واقعة كربال و اشخاصي كه 
در مقطع زماني داستان مورد توجه قرار ميگيرند. توجه به تعزيه كه يـك هنـر نمايشـي

ارزندة ايراني است و تاريخ كهن هنر ايران را در آن لحاظ ميكند، خود قابل تأمل است.   



  

  



  

  
  
  
  
  

توتاليرِ بدخو  
نقد «رمان خاله بازي»، اثر بلقيس سليماني  

  
مقدمه:   

بلقيس سليماني متولد 1342است. فوق ليسانس فلسفه دارد. در كرمان به دنيا آمـده
است. او قبل از نويسندگي منتقد بـوده اسـت. او همچنـين نقـدهايي بـر داسـتانهـاي
دفاعمقدس كرده است و كتابي در زمينه نقد و بررسي ادبيات دفاع مقدس دارد بـه نـام
تفنگ و ترازو. همچنين داوري آثار ادبيات داستاني، يكي ديگر از فعاليتهاي اوسـت. از 
ديگر آثار سليماني ميتوان به اين عناوين اشاره كرد: همراه با مرغ سحر، هنر زيبـايي از

ديدگاه افالطون، بازي آخر بانو و بازي عروس و داماد.   
  

مشخصات رمان:  
مكتب: واقعيتگرا، رئاليسم و شاخهاي از پسـا رئاليسـم كـه پسـت مدرنيسـم زيـر

مجموعة آن است.   
ژانر: انتقادي ـ اجتماعي با ته رنگي از سياست و فلسفه  

زمان: بعد از انقالب (دهة شصت)  
عنصر غالب: درونمايه را به دليل اين كه يك حرف نو و تازه دارد، ميتوان محـور
داستان قرار داد. اما شخصيت را نيز چون تا حدي متفاوت است، بعد از درونمايه ميتوان 

عنصر غالب قرار داد.   
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چكيده:  
رمان خاله بازي، در سال 1387 توسط نشر ققنوس به چاپ رسيد. اين كتاب قطعي 
ـ اجتمـاعي اسـت شوميز دارد و قيمت آن 3500 ريال است. خاله بازي، رماني انتقـادي
ـ دهه شصت ـ دارد. انتقـاد كه در آن اشارههايي انتقادگونه به اوضاع و احوال زمان خود
داستان بيشتر بر عدم رعايت حقوق زنان برحسب جنس دومي است. اما در آن به برخي 
فرديتهاي آنان نيز توجه دارد. اين رمان با فلسفة هستي زن و مرد در مانويـت شـروع
ميشود و سپس ابعاد ديگرش را در زندگي روزمرة امروزي جستجو ميكند و آن را حتي 
در اسطورههاي يوناني نيز دنبال ميكند. خاله بـازي همچنـان كـه از نـامش مشـخص
است، توجه به بازيهايي دارد كه به زندگي ميماند يا زندگي كه به بازي ميماند، و اين 
بازي بين تمام بازيهاي ديگر كودكان بيشتر مبتني بر زندگي است. لذا در ايـن ارتبـاط
اين رمان به بقية وجوه ديگر زندگي، از جمله روابط انسانها، سياست، دين و عرفان نيز 
توجه دارد. انتقادهاي رمان صرف نظر از وجه بازيگونة آن مبتني بـر اصـول اجتمـاعي
ـ با وجود تحصـيل كـرده و جامعة ايران، از جمله مردساالري، بيتوجهي به حقوق زنان
ـ ، انتقاد از وضع دانشجوياني است كه براي ارائـة نظـرات خـود مـورد فعال بودن آنان
كوچـك تشـكلهـاي توبيخ كميته انضباطي قرار ميگيرند، كه ايـن امـر سـبب ايجـاد

دانشجويي با هدف عدالتخواهي آزادي اجتماعي و سياسي ميشود.  
ناهيد شخصيت اول رمان مشكل زنان دارد و اين مشكل را به همه چيز ربط مـي-
دهد. اين اثر ديدگاه خيلي خوشبينانهاي نسبت به زندگي ندارد و در حداقل مفهوم خود 
توجه به بازي زندگي با انسان دارد. اين رمان همچنين اشاراتي كوتـاه بـه فلسـفههـاي 
اگزيستانسياليسم، ديدگاههاي افالطوني مبني بر مهم شـمردن ايـده، و بعضـي نظـرات
سارتر و شطحيات و... ـ دارد. اما اين اشارات در حـد نـوك زدن بـه هـر كـدام اسـت و 
نظرگاه محكم و مدوني در باب فلسفه از سوي نويسنده ارائه نمـيشـود. همچنـين رمـان
اشاره به برخي شخصيتهاي ادبي داستان دارد كه حكايت از نوع پسـت مـدرني آن دارد. 
اين نگاه چه طنزگونه و چه صرفاً به دليل كددهي يا اظهار معلومات در داستان آمده است. 
سليماني در هر سه كتاب خود كه به سهگانههاي او معروف شده اسـت، عـالوه بـر كلمـة 

بازي كه در عنوان آنها مشترك است، مفوم آن را بسيار موردنظر قرار ميدهد.  
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داستان اشاراتي به برخي شخصيتهاي ادبي مانند: ويرجينيا وولف، سيمون دوبـوار، 
ـ قهرمان جنگهاي تراوا ـ انتيگونه ـ شخصيت مهم اديب شـاه خواهران برونته، آشيل
سياسـي مثـل دكتـر علـي ـ و شخصـيتهـاي ـ مدئا ـ و همچنين اسطورههاي يوناني
شريعتي، محمد مصدق، و شخصيتهاي علم فلسفه مثل افالطون، سارتر و... دارد، كـه
اين شخصيتها هم از بازيهاي خانم سليماني دور نماندهانـد و راوي در پـي شـوخي و 

مزاح با آنها، به سارتر ميگويد: گور پدر دروغگو، و به وولف ميگويد ابله و...   
اين وجه- بازي - در كتاب بـازي عـروس و دامـاد او نيـز كـامالً مشـهود اسـت و
نويسنده به طور مستقيم هم با خواننده، هم بـا خـودش و هـم بانوشـتههـايش بـازي و
شوخي ميكند. چنانكه كتاب بازي عروس و دامـاد مجموعـهاي اسـت از داسـتانهـاي 
مينيماليستي و كوتاهتر از آن، يعني فلش فيكشنها، كه به شدت با بازي ارتباط دارنـد؛ 
مثل حرفزدن مرده. در اين كتاب، داستانهايي هستند كه فقط در دو يا سه خط نوشته 

شدهاند كه به داليلي به كاريكلماتور شبيه هستند.  
  

خالصه:  
همـديگر را توسـط ـ و دوستش حميرا، بعد از مدتهـا ـ ناهيد، ستاره خانم بداشتي
اينترنت، در مجلة اساطير پيدا ميكننـد. ناهيـد كـه دربـارة زن، در مانويـت مطـالبي در
مـي- اينترنت دارد، با ايميلي از حميرا روبهرو ميشود كه سؤالهايي در اين زمينـه از او
پرسد. آنها يك بار همديگر را در دانشگاه ناهيد ميبينند و يك بار ديگر حميرا بـه خانـة 
ناهيد ميآيد. و به اين ترتيب، خاطرات گذشته را براي هم زنده ميكنند. او متوجه مـي-
شود كه همسر ناهيد، همسر ديگري دارد كه از او دو فرزند هـم دارد. ضـمن تعجـب از
اين جريان، نظر خود را از اين كار ناهيد ميگويد؛ اين كه او عـوض شـده اسـت و از او 
بعيد بود كه چنين كاري بكند. حميرا كه خـود مايـل اسـت ازدواج كنـد، بـه ناهيـد كـه
مـيخواسـت بـا ـ همسرش- را به او معرفي ميكند، جواب ميدهد كـه اگـر محمودي
چنــين موردهــايي ازدواج كنــد، خيلــي قبــل از اينهــا ايــن كــار را كــرده بــود. ناهيــد از 
عكسالعمل او ناراحت ميشود و آن را با مسعود، همسر خود در ميان ميگذارد و مسعود 
از او ميخواهد كه اگر حميرا نمـيتوانـد موقعيـت او را درك كنـد و باعـث نـاراحتي او
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ميشود، ديگر با او معاشرت نكند. ولي ناهيد به معاشرت خود با حميرا ادامه ميدهد. در 
اين بين داستان با فلش بك به گذشتة ناهيد برميگردد؛ به اين كه او در خـانوادهاي در 
روستا زندگي ميكند و برادري به نام رحيم دارد. او و پسري به نام غالم - تك تيرانـداز 
ـ به هم عالقهمند هستند، كه همسايهاش است. ولي در اثر حملة هوايي شهيد ميشود. 
و اين كه وقتي درس ناهيد تمام ميشود و به روستا بر ميگردد، با پزشـك دامپزشـكي
مـيگويدكـه او بچـه دارد،  آشنا ميشود كه از او خواستگاري ميكند. ولي ناهيـد بـه او
ـ هـم ـ يعقـوب نميشود. براي همين، اين ازدواج سر نميگيرد. ناهيد به پسر عمة خود
بيعالقه نيست. اما تصور ناهيد اين است كه عمهاش از اين جريان راضي نيست. ولـي
بعد از مرگ عمه، معلوم ميشود او به ازدواج پسرش با ناهيد عالقهمند بوده است. ناهيد 
در دانشگاه با مسعود آشنا ميشود و بعد با اين كه رئيسش خـانم دكتـر زينلـي مشـكل
بچهدار نشدن ناهيد را با مسعود در ميان ميگذارد، مسعود با او ازدواج مـيكنـد. بعـد از
مـيگيرنـد كـه مدتي كه جاي خالي بچه در زندگي آنها خود را نشان ميدهند، تصـميم
يكي از بچههاي «يدو دراز» را كه در روستاي آنهاست، به فرزندي قبول كننـد. امـا بـه
داليلي پشيمان ميشوند و بعد مسعود با توصيه دكتر و معرفي خواهرش، دختـر فقيـري 
به نام سيما را به همسري انتخاب و با او ازدواج ميكند و از او صاحب دو فرزند ميشود. 
سيما كم كم وجود همسر ديگر را در زندگي بر نميتابد و خودكشي ميكند و ميميرد. ناهيد 
كه خود را در اين امر گناهكار فرض ميكند، پاي خود را از زندگي مسعود بيرون ميكشـد و
مـيرود. در ايـن بـين حميـرا بـه او را تنها ميگذارد و از او جدا ميشود و به خارج از ايـران
فرعـي مسعود نزديك ميشود و به كمك او در نگاهداري فرزندانش مـيرود. داسـتانهـاي

ديگري در داستان هستند كه خيلي هم ارتباط مستقيم با داستان اصلي ندارند.  
  

نقد:   
داستان از آخر شروع ميشود و چند پاره است. در مراحل اوليه كـه قـويتـر اسـت، 
ـ اواسـط و جذابيتهايي براي مخاطباني خاص دارد و آنها را جذب مـيكنـد. در ادامـه
ـ با تغيير روبهرو ميشود كه گاهي به تلخـيص و گـاهي فـرم زدگـي بخشهاي پاياني
ميگرايد، و گاهي منجر به شتابزدگي شده و از يكدست بودن خود فاصله ميگيـرد. امـا
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جذابيتها ميتواند خيلي از مخاطبان جوان و هم خواننـدگان معمـوليتـر يـا در برخـي
موارد، خوانندگان حرفهاي را تا انتها با خود بكشاند. ولي به دليل چند پارگي داستان، بـا
عدم انتظاري كه از داستان دارند، روبهرو ميشوند. چـرا كـه داسـتان معجـوني اسـت از

تكنيكهاي داستان كالسيك ـ به دليل بـوميگرايـي، اقليمـي و منطقـهاي، همچنـين 
آوردن داســتانهــاي متفــاوت ديگــر در داســتان، كــه بــه آن داســتان در داســتان و يــا 
داستانهاي موزائيكي ميگويند كه در هزار و يكشب و كليله و دمنه با نـام حكايـت در
بـا هـم، و  حكايت از آنها ياد ميشود ـ و همچنين مدرن است، بنا به روابـط انسـانهـا
بدبينيها و بيهدفي آنها، و پست مدرن است، بنا به برخي از داليل كه مـوارد زيـر را از

بين آنها نام ميبريم:   
1ـ نوع نگارش آن، يعني در هم ريختگي زمان و مكان.   

ـ به خصوص بخشهاي  2ـ عدم داشتن نظم و ارتباط كافي و منطقي بين بخشها
انتهايي ـ 

3ـ آوردن داستانهاي متعدد و غيرمرتبط با داستان، با موضوعهاي مختلف.  
 4ـ استفاده از بازگشت به گذشته (فلشبكها) يا تداعيها، بدون آوردن هيچ نوع كد يـا
نشانه تداعي و يا حتي استفاده از خطوط تيرهتر كه اين بخشها را از بخش اصلي جدا كند.  
 5ـ استفاده از مونولوگهايي كه منجر به جريان سيال ذهن مـيشـوند، آن هـم در

زماني كه نياز چنداني به آن نيست، و...  
  

ساختار:   
ـ كه به نظر ميرسد به عمد از  ساختار داستان نيز منطبق با وجوه پست مدرني آن است
سوي نويسنده اعمال شده است - كه اگـر داسـتان را بـا شـرايط پسـت مـدرن و زيرشـاخة 
پسارئاليسم ندانيم، ساختاركاملي ندارد. يعني عناصر پيرنگ كامل نيستند. گرهها، گرهگشـايي
ندارند و اگر دارند، در راستاي مشكل نيستند. شخصيتها تحول نميپذيرند و اگر بپذيرند، باز 
در راستاي پيرنگ نيستند. كشمكش داستان بيشتر دروني است، چنانكه آن گونه كه بايد بين 
دو نيروي متضاد براي يك هدف در تقابل باشد، نيست. داستان از بسياري جهات به سـاختار

خاطره پهلو ميزند كه داليل آن را ميتوان اين گونه برشمرد:  
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1- پايانش منتج حوادث خودش نيست.   
2- گرهگشايي صورت نميگيرد.   

3- شخصيتپردازي كامل نيست.   
4- تقابل و كشمكش بين نيروها صورت نميگيرد.   

5- با يك شخصيت شروع و با شخصيتي ديگر تمام ميشود. و...   
ـ اسكيچ ـ را نيز دارد. اما دوباره بايد  و همچنين داستان پارهاي از خصوصيات طرح
تأكيد داشت با وجود تمام موارد مطروحه، اگر رمان را چـارچوب برخـي از داسـتانهـاي
پست مدرن قرار دهيم، نميتوان ايراد چنداني براي ايـن داسـتان قائـل شـد. چـرا كـه
مشخصــه ايــن گــروه از داســتانهــاي پســت مــدرن، زيــر پــا گذاشــتن برخــي قواعــد 
داستاننويسي است. ضمن اين كه بايد اشاره كرد داستانهاي پست مدرني نيـز هسـتند
كه هيچ يك از قواعد داستاننويسي را ناديده نمـيگيرنـد. داسـتانهـايي كـه در گـروه
مـيشـوند، از جملـه «رمان نو» قرار ميگيرند و ضد رمان هـم ـ بـه تعبيـري ـ ناميـده

داستانهايي هستند كه به هيچ يك از اصول داستاننويسي پايبند نيستند.   
  

پيرنگ:   
شخصيتهاي اصلي كتاب، ناهيد و مسعود و بعد شخصيتهاي ديگر مثل حميـرا و
سيما و... هستند. گرة اصلي شخصيت اصلي نازايي ناهيد است، كه در ارتباط با اين گره، 
مسأل، هوو و مشكالت ديگر به وجود ميآيند. گرهاي كه هر چند شخصيت از مدتهـا
پيش با آن كنار آمده، ولي همچنان در زندگي او اثر خود را ميگذارد و تا پايان داسـتان
با او ميماند. اين گره بارها سبب شده است كه ناهيد در امر ازدواج دچار مشكل شـود و
همين گره موجب به وجود آمدن مشكالت ديگري در رمان شده است. اما ايـن گـره بـا
تمام اهميتي كه دارد يك جانبه است و گرهاي نيست كه سبب كشمكش بين شخصيت 
اصلي و ديگران شود؛ يعني كسي يا كساني در تقابل با او قرار نميگيرند. در واقع گره يا 
مشكلش را همسرش پذيرفته و ديگران هم آن را پذيرفتهاند. اما ايـن خـود اوسـت كـه
هنوز نتوانسته با آن كنار بيايد و به خاطر اين كمبود خود و ديگران را وارد بازي داسـتان
ميكند. در واقع اين گره با گرهاي معمولي در داستانهاي معمولي فرق دارد و شخصيت 
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براي حل آن در تكاپو و تالش نيست؛ زيرا مشكلي است كه از ابتدا مشخص شده است 
كه حل نميشود و سعي و تالشي براي حل آن فايده ندارد. لذا پيرنـگ داسـتان بنـا بـه
نمودار فريتاك، در هرم خود با مشكل روبهروست؛ هم به لحـاظ اوج و فـرود و هـم بـه
لحاظ گرهگشايي. چرا كه در انتها هم گره همچنان باقي است و مشكل حل نميشـود و
بلكه مشكل پيچيدهتر هم ميشود. اين مسأله در مورد مسعود نيز صدق ميكند. گـره و
مشكل مسعود هم نه تنها كه باز نميشود، بلكه دچار بحران بيشتري مـيشـود. همسـر 
دومش را از دست ميدهد و همسر اولش او را ترك ميكند. و بچـههـايي را كـه همـة 

داستان به خاطر آنها شكل گرفته است، بدون مادر ميمانند.   
در داسـتان از روابـط علـت و معلـولي مطلب ديگر اين كه عـالوة رفتـار شخصـيتهـا

ـ  ـ كه در بخش شخصيتپردازي به رفتار ناهيد و مسعود اشاره خواهد شـد برخوردار نيستند
در مورد دكتر زينلي نيز بايد گفت كه ايـن شخصـيت در ابتـداي داسـتان بسـيار درسـتكار و

شريف تعريف ميشود. در حالي كه بعد از ازدواج با صنم و ديگر زنان ارتباط دارد.  
بيشترين نكته در بخش روابط علت و معلولي، مربوط مـيشـود بـه ناهيـد و تـرك
وجـود دارد و نـه ـ هـوويي ـ مسعود همسرش، آن هم در زماني كـه ديگـر نـه رقيـب
مشكلي براي ادامة زندگي با مسعود. او زماني همسرش را ترك ميكند كه رقيبش مرده 
است. شخصيت در اين ارتباط براي خود داليلي دارد كه به نظر منطقـي نمـيرسـد. در 
مجموع بايد گفت داستان به دليل بازي قرار دادن موضوع و شخصيتهـا يـا بـه دليـل
پست مدرن بودن، از روابط علّي كاملي برخوردار نيست. ساختار و شخصيتها را چنانكه 
گفته شد، اگر بخواهيم در چارچوب پست مدرن يا بازيهايي كه مدنظر نويسنده اسـت، 
بررسي كنيم، نميتوان ايراد چنداني بگيريم. اما از ديـدگاه يـك داسـتان كالسـيك يـا
معمولي، از حيث روابط علت و معلولي و ساير عناصر پيرنگ، بر آن مشكل وارد است.   

  
شخصيتپردازي:   

بيشتر شخصيتهاي موردنظر نويسنده از ثبات فكري و قطعيت الزمـه و تشـخص
ـ كـه خصوصـياتش آورده شـده ـ  اصـلي كامل برخوردار نيستند. حتي شخصـيتهـاي
مسـعود و انگيزههاي رفتاري كاملي ندارند. به عنوان مثال، معلـوم نيسـت انگيـزههـاي
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ناهيد براي افكار سياسي چيست. در شخصيتپردازي كالسيك، به مشخصات ظـاهري
و روانشناختي اشخاص توجه ميشد. چنانكه ويژگيهايشان مثل شجاع يا ترسو بـودن، 
مهربان يا سنگدل بودن و... مشخص بود. شخصيتها با شكل تيپيك يا نـوعي معرفـي
ـ به زعم فورستر- در داستان تعريف ميشـد، همـة  ميشدند، گاهي كه شخصيت جامع
هـم بـه روانشـناختي خصوصياتش، با توصيفات پويا به خواننده ارائه مـيشـد. بعـدهـا
شخصيت توجه ميشد. ولي امروز برخي از نويسندگان بنـا بـه سـبك نگـارش خـود در
تعريف از او به اين قبيل موارد توجه ندارند و سعي دارند بنا به سبك مكاتب يا موجهاي 
جديـدتر،  جديدتر، كمتر به اين امر توجه كنند. براي همين شخصيتهاي داسـتانهـاي
كمدوام و فراموش شدني هستند يا بـه عبـارتي، تـاريخ مصـرف دارنـد و بعـد از مـدت
كوتاهي هيچ اثري از آنها باقي نميماند؛ در حالي كه شخصيتهاي قديميتر همچنـان 

ماندگارتر ماندهاند. در اين داستان برخي از آنها عبارتاند از:   
مـيكـرده ناهيد: زني است تحصيلكرده و روستايي، در روستاي كيسـكان زنـدگي
است. او نازاست و از بچگي مشكل زنانه داشته است. در زندگي او چند مرد پا ميگذارند 
كه اولينش غالم پسر همسايه، بعدي يعقوب پسر عمهاش، بعـدي دكتـر زينلـي، و بعـد 
ـ كمتر از ديگران ـ و مسعود هستند. اين شخصيت در طي داستان، وجـوه  دكتر شفعيان
متفاوتي از شخصيت خود را نشان ميدهد. يك وجـه دختـري راسـت و درسـت كـه از
رفتاري متعادل و سنجيده برخوردار است. او به خواستگارانش قبل از ازدواج بيمـارياش 
مـيكنـد. بـا ايـن كـه را ميگويد. به عشق و عالقه، توجه دارد و به خـاطر آن تـالش
، و نه تنها به او، بلكه به هوو و بچههـايش همسرش ازدواج مجدد ميكند، از او نميبرد
هم محبت ميكند. بزرگوار و بخشنده است. مهربان و فداكار و با اتيكت است؛ با رفتار و 
زباني متناسب. اما اين شخصيت در بخش سه كتاب، در خودگويي يـا واگويـه بـا خـود، 
زبان و رفتار و اخالقش تغيير ميكند، به شكلي كه مخاطب فكر ميكنـد بـا شخصـيت
مـيزنـد. بعضـي از ديگري روبهروست كه داش مشدي است و تقريبـاً جاهالنـه حـرف
كلماتي كه در اين بخش به كار ميبرد عبارتاند از: راسـتياتش، منـو چزونـدي، عجـب
تخم جني بودي، اي دل مادرم رو سوزندي و... در واقع ادبيات و زبان او عوض ميشود، 

به طوري كه با زبان بخشهاي ديگر تفاوت چشمگيري پيدا ميكند.   
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نكتة مهم ديگر اين است كه اين شخصيت از زنـدگياش بـا وجـود داشـتن هـوو، 
راضي است. او در تمام داستان سعي بر ايـن دارد كـه بـه هـر نحـو كـه ممكـن اسـت
همسرش را حفظ كند و در اين راه حتي از محبت كردن به هوو و بچـة هـوو و از همـه
مهمتر خود مسعود، كوتاهي نميكند. حتي از نظر مـادي هـم بـه همـة آنهـا رسـيدگي
ـ  ميكند، ولي در انتهاي داستان كه سيما ميميرد و همة راهها براي رسيدن به هدفش
حفظ همسرش ـ مهيا ميشود، به اين دليل كه ديگر، هم بچه دارند و هـم زنـي ديگـر
نيست كه مانع تعلق خاطر مسعود به او باشد، او ميگذارد و ميرود. ايـن عمـل او حتـي
اگر براي احساس گناه هم باشد، به هيچ رو منطقي نيست؛ چرا كه او همسر اول مسعود 
است و همسر دوم او با وقوف كامل بر اين موضوع با او ازدواج كرد. با آگاهي به اين كه 
اين خانواده بچه ميخواهند و او براي همين موضوع از جانب آنها انتخاب شده اسـت. و 
از  ديگر دليل خودكشي سيما كه نويسنده در كتاب پيش روي خواننده گذاشـته اسـت ــ
ـ  مبتني بر اين كه او، يعني سيما مايل بود با يك هوو روبهرو باشـد، نـه بـا زبان حميرا
يك خواهر كه به او محبت داشته باشد، بايد گفت شايد اين رفتار او را در چشم مسـعود
بزرگ ميكند كه موجب حسادت سيما باشد. اما ازاين جهت كه مورد آزار و اذيت او قرار 
نميگيرد، مهمتر است؛ چرا كه الاقل زندگي را براي او و فرزنـدانش تلـخ نمـيكنـد. و 
دليل ديگر اين كه ترك مسعود، عالقة او نسبت به مسعود را دچار خدشه ميكنـد؛ زيـرا
مسعود حاال، يعني بعد از سيما احتياج بيشتري به او دارد. همچنين بچهها كه خود اذعان 
دارد آنها را دوست دارد. بچهها ميتوانند تمام كمبود او را در زندگي جبران كنند؛ يعنـي 
موقعيتي كه در شرايطي ديگر شايد هرگز نتواند به آن دست يابد. چه بسـا اوايـل ازدواج 

براي فرزند خواندگي تالشهايي كرده است.   
او در ابتداي داستان شخصي معرفي ميشود قاطع و محكم، كه به خـاطر عقايـد و
رفتارش مورد مؤاخذة كميتة انضباط دانشگاه قرار گرفته است. به طوري كه يك تـرم او
را تعليق كردهاند. اما در ادامة داستان، اثري از اين افكار سياسي و جريانها در او نيست. 
او با تمام قطعيتي كه براي ادامه زندگي با مسعودي كه حاال دو همسره است، دارد، كـه
حتي حميرا به او ميگويد : «تـو اولـين كسـي هسـتي كـه از زنـدگياش راضـيه.» بـا
حرفهاي حميرا قطعيت خود را از دست ميدهد و به شدت دگرگون مـيشـود و تحـت
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تأثير قرار ميگيرد و با حرفهاي خانم دكتر به فكر فرو ميرود. و در نهايت زنـدگياش 
به بن بست ميرسد.   

در مجموع ميتوان گفت اين شخصيت روانشناختي كامل و رفتار ارگانيك ندارد و 
مخاطب نميتواند با او همذات پنداري كند. كه شايد نويسنده يا به عمـد او را بـا چنـين 
موقعيتهايي روبهرو كرده است كه در اين صورت داستان شكلي مدرن يا حتـي پسـت
مدرن به خود ميگيرد و يا اين كه نويسنده نظر ديگري بر داسـتان داشـته اسـت. ايـن
شيوة نگارش در آثار برخي از نويسندگان قرن بيستم مانند كاترين منسفيلد و... نيز ديده 
بـه وقـايع كوچـك  شده است. چنانكه نسبت به زنان داستانش دلسوزي دارد. همچنـين

توجه دارد. نگاه ديگري را كه ميشود بر داستان داشت، نگاه جنس دومياست.   
شخصيت مسعود هم در ابتداي داستان جواني مبارز، مصلح اجتمـاع، عـدالتخـواه، 

محكم و استوار، و تا حدي هم عاشق پيشه معرفي ميشود. او بـا ايـن كـه از وضـعيت
ناهيد با خبر ميشود، به دليل عالقهاي كه به او دارد، با او ازدواج ميكند و از مشـكل او
چشم ميپوشد. به خاطر ناهيد و با پيشنهاد او تصميم ميگيرد به روسـتاي آنهـا بـرود و
بچهاي را به عنوان فرزندي با خود بياورد و بزرگ كند. ولي او با همة اين مشخصات در 
اولين برخوردش يا اولين ارتباطش با دكتر زينلي، تحت تأثير حرف او براي داشتن بچـه
از طريق صنم يا يك همسر ديگر قرار ميگيرد و اين كـه هـر كسـي حـق دارد وقتـي
همسرش صاحب فرزند نميشود، همسر ديگري را اختيار كنـد. بـا وجـود ايـن جريـان، 
مسعود گفته بود ما بچه نميخواهيم و اين كه در كنار ناهيد خيلي خوشبخت بوده اسـت
و احساس رضايت و آرامش و راحتي و لذت دارد. شايد يكي از داليل انتخـاب ناهيـد از 
سوي او، اين باشد كه خانم دكتر او را ترغيب بر وجه برتري جنسي او نسـبت بـه زنـان
ديگر ميكند؛ به اين دليل كه او هيچ زماني مشكلي براي ارتباط جنسي با او نـدارد. امـا
او نيز تغير ميكند، چنانچه در صفحة 67 مسعود به جدايي با سيما فكر ميكند و در ص 
37 ميگويد: "بعضي وقتها فكر ميكنم اين توتاليتر بدخو و چرب و چيلي و عـامي در 
بروز از احساساتش از ستاره صداقت بيشتري دارد." اما با او كتككاري مـيكنـد و بـاز
ميخواهد او را طالق دهد، و اگر ممانعتهاي ناهيد نبود، اين كار را ميكرد. او ناهيـد را
دوست دارد، اما هفده روز خانة ناهيد نميرود و ميگذارد ناهيد كشان كشان موادغـذايي
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و شوينده به خانهاش بياورد. دم از عدالت و آزادگي ميزند، اما با سيما خشونت ميكنـد. 
لذا بايد گفت مسعود عالوه بر اين كه بيشتر به خواستههاي خود فكر ميكند و همه چيز 
را در كنار هم ميخواهد، عدم قطعيت و عـدم ثبـات دارد. بـا ايـن حـال، او نمونـهاي از 
شخصيتهاي نوعي در اجتماع است كه به اين دليل نميتوان با او همذات پنداري كـرد. 
نكتة مهم اين كه، اين شخصيت با وجود اين كه روايتهايي با زبان خود در داستان دارد 
و ميتواند خود را به طور كامل به مخاطب بشناساند يا مخاطب را با خود همـراه كنـد، از 
ـ با وجود مثبـتانديشـي ـ خواهر و برادرها اين كار سر باز ميزند. رفتار او در خانوادهاش
فاقد قوام و استحكام است و هم در زندگي شخصي با دو همسرش. اين در حـالي اسـت
كه نويسنده نظر به مردساالري او در جامعة ايراني دارد. اين كه او آزاد و مختار اسـت بـا

ـ مبتني بر نخواستن فرزند ـ كرده، زير حرفش بزند و  وجود صحبتهايي كه با همسرش
بچه بخواهد و ازدواج مجدد داشته باشد و هيچ كس هم حـق اعتـراض بـه او را نداشـته

باشد. كه اين فرديتگرايي او را ثابت ميكند.  
اول محسـوب حميرا: شخصيت ديگـري اسـت، كـه گرچـه جـزء شخصـيتهـاي
نميشود، اما كسي است كه در زندگي ناهيـد خيلـي اثـر گذاشـته اسـت. او در انتهـاي
داستان جايش با ناهيد عوض ميشود و مانند مفسري ميشود كه اعمال و رفتار ناهيد و 
مسعود را تفسير ميكند. اهميت اين شخص به حدي است كه اگر نويسـنده در انتهـاي 
رمان او را وارد بازي خودش نميكـرد، نمـيتوانسـت برخـي از مفـاهيم داسـتان را بـه
مـيدهـد و هويـت او را آشـكار مخاطب برساند. او به طور دقيق به بازي ناهيـد ادامـه
ميكند. اين كه او اگر نقشش را آن قدر خوب بازي نمـيكـرد، شـايد سـيما خودكشـي
او نقـش مهربـان و بخشـنده و فـداكار را بـازي نمـيكـرد و  نميكرد. و ايـن كـه اگـر
ميگذاشت زندگي سيما و مسعود با او روال طبيعي خود را طي كند، شايد در چشم همه 
و به خصوص مسعود آن قدر خوب جلوه نميكرد و سيما ميتوانست بيشتر خودش را به 
همسرش بقبوالند و در اين صورت دريچهاي بـراي عالقـة مسـعود نسـبت بـه او پيـدا

ميشد، و... مفاهيم مهمي هستند كه اين شخصيت آنها را تعريف ميكند.   
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زاويه ديد:  
زاويه ديدها، بيشتر منِ راوي است و از منظر ناهيد و مسعود، كـه در هـر بخـش از
رمان از زبان يك نفر روايت ميشود و در واقع هر دو راوي قهرمان هستند. بعضي جاها 
داستان با خودگويي و واگويههاي راوي يا مونولوگهاي دروني و بيرونـي آنهـا روبـهرو 
است، كه تكگوييهاي دروني گاهي منجر به جريان سيال ذهن مـيشـود. بـه عنـوان
- او بـا روح غـالم صـحبت ـ بخشي كه به طور كامل واگويـه اسـت نمونه، ص 55 او
ميكند و به جريان سيال ذهن منتهي ميشود. جايي كه ميگويد آه تويي ماه جـان و... 
و صفحههاي 196، 197 تا 202 و 203. در انتهاي داستان بخشهـايي وجـود دارد كـه
زاويه ديد از زبان حميراست، گرچه ايميلهايي است در نـوزده بخـش كـه بـراي ناهيـد
خـود را  فرستاده است. مهمترين مطلب در زاويه ديد اين است كه نويسنده نظرگاههـاي
مـيكنـد و بـه نظـر در بين اشخاص داستان تقسيم كرده است و از زبـان آنهـا روايـت

ميرسد همة آنها از يك فكر و انديشه تغذيه ميكنند.   
   

نثر:   
داستان نثر خوبي دارد، به خصوص در بخشهاي اولية كتاب؛ اما يك دست نيست. 
در بخش سه، ناهيد كه با روح غالم حرف ميزند، زبان سطحي ميشود. كلمات و تكيه 
ـ در اين بخش - با ناهيـد تحصـيلكـردة دكتـر كالمهايي را كه ناهيد بر زبان ميآورد
مـيرود (ص 146. وقتـي فرق ميكند. زبان در اواسط داستان بـه سـمت روايـيشـدن
پيادهاش ميكنم.) (فردا به مطب زنگ ميزنم.) (بعـد از آن جـا بـه مطـب خـانم دكتـر
ميروم. ص147 تا توضيح بدهم. تا خانم دكتر خسته از اتاقش بيايد.) تداعيها و فلـش
بكها بدون كد و پل ارتباطي هستند. بعضي از تكيه كالمها در زبان همه ديده ميشود. 

مثل: «يه جورايي». كه هم در زبان محاوره و هم گفتاري به وفور ديده ميشود.   
  

درونمايه و تحليل:   
مطلبي كه به درونمايه ارتباط دارد، به مفهوم بازي در داستان اشاره دارد. كـه ابتـدا
با بازي در روايت آغاز ميشود و مخاطب فكر ميكند ناهيد همسـر دوم مسـعود اسـت، 
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ولي بعد متوجه ميشود كه همسر اول اوست. بازي ديگر، بـازي بـا زنـدگي اسـت، كـه
بخشي از اين بازي را ناهيد و بخشـي را مسـعود، و بخشـي ديگـر را حميـرا بـه عهـده
ميگيرد. و بعد هم بازي با ساختار داستان، كه نويسنده با قراردادن پايـاني بـاز در واقـع
داسـتان كـه نويسـنده  همه را در بازي شركت ميدهد. بازي در مفاهيم و نظريـههـاي
نظرگاههاي خود را در قالب روايت از زبان شخصيتها بيان ميكند. كـه در ايـن رمـان 
بيشتر از زبان حميرا در صفحات آخر كتاب بيان ميشود. مثل ص237، بخش 13، آخـر
كتاب: (آدمها مثل كاالها تاريخ مصرف دارند. بعضـي تـاريخ مصـرف درازمـدت دارنـد، 
بعضي كوتاه مدت. آدمهايي از گذشته داريم كه درازمدت هستند و ممكن است تـا آخـر
زمان پيش روند و...) نويسنده اين مطلب را در شخصيتپردازي به وضوح نشان ميدهد 
كه يكي از آنها خودكشي و ديگري طالق گرفته و همچنين ازدواج مجدد كـرده اسـت. 
نگاه نويسنده با اشاره به پوچي زندگي را در اين جمله ميتوان ديد: «اون حكـيم فرزانـة 
ـ خوب فهميد دواي اين پوچي عظيم فقط درك لحظاته.» (ص299) و در  ـ خيام ايراني
جملة اي تف به هر چي علم و تحصيل و روشنفكر بازي هست. دختر چي خيال كردي؟ 

فكر كردي اون ته تهش چيه؟ تهش اينه «هوالباقي».   
و به همين ترتيب، موضوعهاي ديگر داستان با توجه به عدم قطعيـت كـه در آنهـا
ـ تـرك ديده ميشود، بيشتر به بازي پهلو ميزنند تا چيز ديگـر؛ از جملـه عمـل ناهيـد
كه با توجه به نامعقول بودن آن، توجه به بازي آخر يا آخـر بـازي دارد كـه در مسعود ـ
جديترين شكل خود، درست زماني كه شرايط براي راحتي خيال او مهيا شـده اسـت و 
بچهها و مسعود نيز هر دو به او احتياج دارند، فقط ميتواند اعتراضي باشد به مردي كـه
پا روي حرفش گذاشته، مردي كه گفته من بچه نميخـواهم، و بـرخالف حـرفهـايش
عمل كرده و او را براي كامجويي و سيما را براي بچهدارشدن خواسته است؛ يعنـي هـر
دو را بازيچة دست خود قرار داده است. شايد اين مطلب در فرهنگ ما جا افتاده باشـد و
واقعيتي باشد كه خيليها آن را باور دارند و ايرادي نگيرند، ولي نويسنده به آن اعتـراض
دارد. اعتراض به مردهايي اين چنيني كه جز رضايت خود بـه چيـزي توجـه ندارنـد، در 
حالي كه ميتوانند در ابتداي امر نظرشان را صريح بگويند يا از ازدواج با چنـين كسـاني
خودداري كنند. همچنين عمل ناهيد هم بايد به بازيهاي ديگر داستان اضافه شود؛ چرا 
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كه با هيچ منطقي نميتواند در اين شرايط مسعود را ترك كند. اشـاره بـه انتخـاب نـام
ستاره از جانب مسعود، ميتواند نمونهاي ديگر از اين اعتراض مردساالرانه باشد؛ چرا كه 
مسعود نام او را هم مطابق ميل خود تغيير ميدهد. البته بايد توجه داشت برخي موارد به 
خاطر عشقي است كه مرد به همسر خود دارد و او را با نگاهي كه به او دارد، مـينامـد. 

ستاره ميتواند ستارة زندگي مسعود باشد.   
مطلب ديگر اين كه، رمان معجوني از فلسفه، سياست و دين است، اما بدون تمركز 
ادبـي و روي هر كدام يا ارائة يك مورد منسجم و كامل از آن. اشاره به شخصيتهـاي
فلسفي در كتاب زياد ديده ميشود، اما برداشت مدوني از نظرگاههاي آنهـا نمـيشـود و 

حتي گاهي به تمسخر گرفته ميشوند.   
آنهـا مهمترين درونماية داستان، اشاره به انتقادهاي اجتماعي است كه داسـتان بـه
توجه دارد، اما اين انتقادها بدون راهكار رها ميشوند. يكي از خصوصيات داسـتانهـاي
رمانتيـك كـه ـ اجتماعي، اين است كه برخالف داسـتانهـاي رئاليستي با ژانر انتقادي
فقط به مشكالت و معضالت مـيپردازنـد، راهحـلهـايي ـ غيرمسـتقيم ـ جلـوي پـاي
يكـي خواننده بگذارد و تزي ارائه دهد كه به انتقادهاي خود استحكام ببخشد. انتقـادهـا
يكي بر جهان داستان وارد ميشوند، اما به طور مدون به آنها پرداخته نميشود. در واقـع 
مـيشـوند و تنهـا بـر مردسـاالري و تضـعيف حقـوق زن آنها فقط فهرسـتوار مطـرح
بيشترگفتگو ميشود. انتقادهايي كه با زبان كتاب عبارتاند از: "اكنون ميان دو هيچ ص 
18 "، سنگسـار 18"، "بياسم و معنا شـديم. ص 20"، "بارزسـازي هويـت ملـي ص
ص57 "، "اختالف طبقاتي حتي در قبر اشراف و مردم معمولي. چـه رسـم بـد آينـدي
است، ص 63". "اتهام براي حضور در محافل التقاطي، ص 180 "، "به جرم حركـت-
هاي اخاللگرانه ص 110"، "نتيجة اعتراض ص111"... "هـر دو زخـم خـوردهايـم"، 
"حائل مسخره بين خواهران و برادران در ناهارخوري دانشگاه، ص 112". "هفت سـال
تو زندان اوين بوده حاال يه جورايي از دست رفته، ص 136". "يك روح نرينه بـر تمـام
سطوح فرهنگ و اقتصاد ما حاكم است. ص145". "مبارزه براي يك تحقق يك جامعه 
انساني و ايدهال، ص 148". اما اين كدهاي انتقادي فقط در حد همـان كـد مانـدهانـد. 
مـيكنـد كـه همانها كه ناهيد از آنها به عنوان تئوريهاي شكست خوردة مسعود يـاد
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ميخواهد در خانه پياده كند ص 190. " اين كدها در اوايل كتاب زياد ديده مـيشـوند، 
كه همه به حال خود رها ميشوند و به هيچ يك پرداخته نميشود. در حالي كه به نظـر
ميرسد بهتر اين باشد كه يكي از آنها، از بين اين همه انتخاب شود و به طـور منسـجم 
به آن پرداخته شود و اگر ميشود برايش راه حل داستاني ارائه شود. چـرا كـه در رمـان
انتقادي فرصت براي پي جويي مباحثي به اين مهميكه مرتب از آن صحبت بـه ميـان
بـه ميآيد، وجود دارد. اما نكتة ديگر اين است كـه راوي معتقـد اسـت ايـن تئـوريهـا
شكست انجاميده است، ولي نحوة شكست يا نحوة به كارگيري اين تئوريها در داستان 

نيامده است.   
بخش آخر كتاب كه توسط حميرا گفته ميشود، بـه جـز سـؤالهـاي سياسـي، بـه
بسياري از سؤالهاي داستان جواب ميدهد. جواب به سؤالي كه اگـر مردهـاي داسـتان
ايراد دارند، پس زنها چي؟ و با اين جمله همه محتالهايم. جهي سايز بزرگش، من و تـو

سايز كوچكش، همين. ص 226. و او خود و ناهيد را جزء زناني چون زليخا، وجهي، سـودابه، 
مرديانه و مشيانه ميداند كه همه در گروه گناهكاراناند. برداشـتي يـا تعبيـري ديگـري كـه 
سوبژكتيويسـمي ميتوان از رفتار ناهيد مبتني بر ترك مسعود داشت، توجه بـه آزادي فـردي
است. فرديتگرايي و سوبژكتيويسم،1 كه در انتهاي اين داستان خود را نشان ميدهد. درست 
جايي كه ناهيد ميتواند كنار مسعود بماند و به بچهها رسيدگي كند، زير بار مسؤوليت نمـي-
رود و با توجه به صحبتهاي خانم دكتر از مسعود جدا ميشود. چون: «اگر اين جا بمانـد، بـا
وجود دو بچه و آن شرايط زندگي و... به چيزهايي كه ميخواهد، نميرسد.» اين مطلب خـود

ميتواند به عنوان عنصر غالب، براي درونمايه حرف تازهتري باشد.  
  

امتياز:   
داستان داراي موضوع قـديمي، ولـي پرداخـت و متنـي جـذاب اسـت. پرداخـت در
صفحات اولية كتاب جذابتر است. نويسنده زبان ساده و رواني در روايـت دارد. يكـي از
مواردي كه نويسنده در پي انتقادهاي منطقي و غيرمنطقي خود از داستان بـه آن اشـاره
داشته است، كه به نظر ميرسد بيشتر ناخواسته بوده است، زيرا اگر به بازيهاي داستان 
توجه داشته باشيم، اين مطلب صدق نميكند، ضمن اين كه بعـد هـم در داسـتان هـيچ
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تأكيدي براي آن نيست، تحت تأثير قرار گرفتن برخي زنان از حرفهاي اين و آن و يـا
دوستانشان است، كه نه به عمد، بلكه به ناداني، باعث اختالف در زندگي آنها مـيشـود. 
در اين داستان حضور حميرا و حرفهاي او سبب به وجود آمدن فكري در ذهـن ناهيـد
شد كه شايد اگر هم از قبل وجود داشت، به آن اهميت نميداد و يا اين كه بـا آن كنـار
آمده و سختيهايش را كشيده بود. و يا حرفهاي خانم دكتر كه با تمام عالقهاي كه به 
ناهيد دارد و دوست اوست، او را به آن طرف دنيا ميخوانـد و بـه تصـميم ناهيـد بـراي
جدايي كمك ميكند و حتي يادآور ميشود كه اگر بيايي، بالفاصله ميتواني با مـوردي
بهتر از مسعود ازدواج كني. نويسنده با آوردن اين دو شـخص در داسـتان و تأثيرپـذيري
در زنـدگي همـه اشـاره دارد. چنانكـه ناهيد از آنها، بـه وجـود افـرادي شـبيه بـه اينهـا
تأثيرپذيري از اين افراد در زندگي خود مسعود هم كم نبوده است. در واقع او تحت تأثير 
دكتر به ازدواج مجدد فكر ميكند و با توصية حرفهاي مـادر و خـواهر خـود، بـا سـيما
ازدواج ميكند. شايد بتوان گفت اين افراد معتقدند براي به دست آوردن چيزي، ناچارنـد
چيز ديگري را از دست بدهند و اين، نكتهاي مهم است، كه چه چيزي؟ گرچه نويسـنده
منظور ديگري دارد و آن اشاره به عكـسالعمـل زنـي اسـت مبنـي بـر ناديـده گـرفتن 
حقوقش. كه اين بحث مفصلي است كه در بسياري از موارد واقعيت دارد، اما اشـاره بـه
خطر تأثيرپذيري چنين اشخاصي در زندگي، يكي از امتيازهاي اين رمان است. حتي اگر 

نويسنده چنين قصد و غرضي نداشته باشد.   
توجه به مشكل زنان در زندگيهاي خانوادگي و اجتماعي، و موضوع قـرار دادن آن، 

از امتيازهاي ديگر اين كتاب است.   
امتياز ديگر كتاب كه آن را از ساير آثار معمولي مجزا ميكند، توجه به وجـه فلسـفه
در اثر است كه نويسنده بنا به رشتة تحصيل خود با آن در ارتباط بوده است. كه به نظـر

ميرسد نويسنده قدرت اين را داشته كه از آن بهرة بيشتري به داستان برساند.   
  

پينوشتها:  
1. منظور از سوبژكتيويسم مورد نظر، نوعي سوبژكتيويسم است كه مبتني بر خودخـواهي و

فرديتطلبي است.  



  

  
  
  
  
  

در حجاز چه اتفاقي رخ ميدهد؟  
نقد رمان «محمد رسول اهللا» اثر ابراهيم حسن بيگي  

  
مقدمه:   

ابراهيم حسن بيگي متولد 1336 گرگان است. حسن بيگي داراي مدرك كارشناسي 
در رشتة زبان و ادبيات فارسي است. او همچنين كارمند آموزش و پرورش بوده است. از 
آثار او ميتوان عنوانهاي زير را نام برد: ريشه در اعماق، معماي مسيح، چترهـا، جشـن
گندم، مرواريد ري، نيكوتر از طال سالهاي بـنفش، عموجـان عبـاس، كميـل، اشـكانه
«ريشـه در اعمـاق» ايـن نويسـنده،  غنچه بر قالي، گلستان در آتـش و... اسـت. كتـاب
برگزيدة بيست سال داستاننويسي انقالب و دفاع مقدس بوده و جـوايز متعـددي را بـه

خود اختصاص داده است.   
  

چكيده:  
رمان محمد رسول اهللا از ابراهيم حسن بيگي، در دويست و هفتاد شش صـفحه، بـا
1384 بـه چـاپ رسـيده پانزده گزارش نوشته شده كه توسط انتشارات مدرسه، در سـال
است. هر يك از اين پانزده گزارش به منزلة بخشي از كتاب محسوب مـيشـود كـه در
بردارندة حوادث مهمي از زندگي و مجاهدات پيامبر (ص) است. اين كتاب در قطع رقعي 

با جلد شوميز و شمارگان پنج هزار صـفحه در چـاپ دوم، منتشـر شـده اسـت، كـه بـه  
چاپهاي بعدي نيز رسيده است. حوادث اين كتاب توسط راوي يهودي گزارش ميشود 
كه انتخاب او توسط نويسنده قابل تأمل است. اين رمان تاكنون به چند زبان مختلـف از
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جمله: عربي، تركي، اردو، ازبك، فرانسه، آلماني، تركـي اسـتامبولي، هنـدي و... ترجمـه
شده است.   

  
مشخصات كتاب  

مكتب داستان: داستان واقعيتگراست.   
نوع (ژانر): تاريخي، ديني.   

زمان: مدتي پس از بعثت پيامبر.  
زمان جاري داستان: ده سال  

مكان: مكه (حجاز)  
گره اصلي: جلوگيري از رسالت پيامبر و مخالفت با او و تكذيب دين اسالم.   

عنصر غالب: درست است كه محور داستان را درونمايه هم ميتـوان فـرض كـرد، 
ولي آنچه مهم است شناختن شخصيت مردي است كه مدعي پيامبري است. كسي كـه

دين جديدي را ارائه كرده است. پس شخصيت عنصر غالب و محور داستان است.   
  

معرفي شخصيتها:  
شخصيت اصلي: پيامبر (ص) شخصيت اصلي داستان است، حتي در بخـشهـايي
از رمان كه حضور ندارد، شخصيت اول است چرا كه تمام اتفاقها و جريانهاي داسـتان

و اصالً موضوع داستان در ارتباط با او و حول موضوع رسالت اوست.   
(مرد يهودي) راوي: شخصيت راوي نيـز بسـيار پويـا و فعـال اسـت و تقريبـاً بـه
موازات شخصيت اصلي پيش ميرود، كما اين كه در جاهايي كه شخصيت اصلي حضور 

ندارد، او مجبور است بماند و گزارش تهيه كند.   
رمان شخصيتهاي زيادي دارد كه در دو جبهة دوستان و ياران، و دشـمنان پيـامبر
قرار ميگيرند، كه هركدام به فراخور خود در ردة اصلي يا فرعي قرار ميگيرند، كه تعداد 
آنها بسيار است و از آن جايي كه شخصيتهاي تاريخي و مذهبي داستان شناخته شـده
هستند، براي معرفي و پرداختن به هركدام آنهـا در ايـن مـتن، چنـدان ضـرورتي ديـده 
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نميشود. ولي آنچه مسلّم است، اين است كه بيشتر آنها ـ كه تعدادشان هم خيلي زيـاد
است ـ در گروه شخصيتهاي فرعي قرار ميگيرند.   

  
خالصه:  

مردي يهودي كه مأمور شوراي عالي يهوديان و مخالف بـا دعـوي پيـامبر (ص) و
ترويج آيين اوست، از طرف حضرت وااليش كه وابسته به كميتـه يـا شـوراي يهوديـان
مـيشـود تـا از جريـان است، به عنوان مأمور يا جاسوس به سوي مكه (حجاز) گسـيل
زندگي و دعوي پيامبري كه به زعم آنها مردي عـرب و بيابـانگـرد و از قبيلـهاي بـت

پرست است، سر درآورد. مردي كه خود را از مريدان ابراهيم خليل اهللا ميداند.   
مرد يهودي وظيفه دارد با هر حربهاي جلو اين ادعا را بگيـرد، حتـي اگـر الزم شـد، 
پيامبر را بكشد و اگر كشتن را به مصلحت نميبيند، با كمك دوستانش در يثـرب، ديـن
محمد (ص) را متالشي كنـد. «هـر چـه ديـدي و دربـارة او دريـافتي، بـرايم بنـويس و
بفرست. بدان كه ما در شوراي عالي يهود، سخت نگران اتفاقاتي هسـتيم كـه در حجـاز
رخ ميدهد. ص 9. » مأمور به دستورهاي داده شده عمل ميكند و تمام رفتار و اعمـال
او را بـا ايجـاد پيامبر (ص) را زير نظر ميگيرد و سعي ميكند جلو بسياري از كـارهـاي
موانع و سدهايي بگيرد، و تا آن جا كه در توان دارد، با تخريـب شخصـيت او در اذهـان
مردم و سنگاندازيهاي دور و نزديك در كارها و حتي اقدام براي كشتن پيامبر (ص) و 
همچنين بدبين كردن ديگران نسبت به او و رسالتش، وظـايفي را كـه بـه گـردن دارد، 
انجام ميدهد. او گزارشهايي را كه در ارتباط با پيامبر است، مثل پـيشبينـي بحيـرا ــ 
راهب نصراني ـ جريان خلوتهاي او در غار حرا، مبعوث شدن او، رفتار او بـا موافقـان و
مخالفانش، چگونگي معجزات ريز و درشت، ترويج آيين اسالم و مبارزات و جنگها و.... 

را يكي يكي به رئيس خود گزارش ميكند.   
مأموريت مرد يهودي در نهايت به ده سال ميرسد و او با اين كه ازدواج ميكنـد و
وابستگيهايي نيز پيدا ميكند، اما مجبور به بازگشت است. او خسته و ناتوان، بـا وجـود
همة مانعگذاريها در راه به ثمر نرسيدن رسالت پيامبر (ص)، و دشمني و تحريك مردم 
عليه او، خسته و ناتوان برميگردد نزد همسر و فرزند خود. اين در حالي است كـه خـود
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تأثير بسياري از رفتار و اخالق پيامبر (ص) گرفته است و تغييراتـي را در خـود احسـاس
ميكند، اما باز بر دين خود باقي ميماند.   

  
نقد:  

موضوع داستان اين رمان، حقيقتي است كه كمتر كسي ممكن است از آن خبـر نداشـته
«تنهـا حقـايق باشد. در واقع ما با جرياني واقعي و حقيقي روبهرو هستيم. چخوف ميگويـد:

بشري ميتواند نام داستان به خود بگيرد. » و نويسنده اين را به خوبي دريافته است.   
نوع ( ژانر) داستان، تاريخي- ديني است. همچنين به لحاظ درونمايـهاش، داسـتان
ـ دينـي اسـت، بـه ايـن دليـل كـه مراحـل عقايد محسوب ميشود. داسـتان تـاريخي
ـ بـا تمـام جزئيـات مربـوط بـه آن، چگـونگي، رواج،  ـ دين اسالم شكلگيري ديني را
همهگير شدنش و... را همان گونه كه مشخصة اين گونه داستانهاست، بيان ميكند. از 
خصوصيات مهم اين نوع داستانها اين است كه قبل از تاريخي يـا دينـي بـودن، بايـد
داستان باشند. نبايد فقط تاريخ صرف باشند، يا فقط به تشريح و توصيف مراحل تشكيل 
يك دين بپردازند. به طور كلي جنبة داستاني كتاب نبايـد كمرنـگ شـود. خصوصـاً بـه
عناصر رمانتيك آن مثل عشق و احساس و عاطفه و تـرس و هيجـان و... هـم بايـد تـا

اندازهاي كه در خور چنين داستانهاست، پرداخته شود.   
اگر داستان را يك چند ضلعي فرض كنيم كه يك ضلعش، تـاريخ يـا ديـن و... يـا
درونمايهاي از اين دو باشد، و اضـالعي ديگـر چـون تأثيرگـذاري و همـذات پنـداري و
حقيقت مانندي و... نيز داشته باشد كه براي حصول اين عناصر داسـتان بايـد از عناصـر
رمانتيك و خيال نيز بهره برده باشد؛ چون رابطة تنگاتنگي بين احساس و انديشه وجـود 
دارد. لئوناردو بيشاب ميگويد «اگر خواننده بخواهد واقعيت صرف را بخوانـد، بـه جـاي

خواندن داستان، گزارش اقتصادي ميخواند. »   
داستان از نوع داستان عقايد است؛ چرا كه انديشة خاص و واحدي را ميپروراند. در 
اين نوع داستانها، نويسنده مخاطب را در مقابل جريـان بـاور و انديشـهاي ويـژه قـرار
ميدهد، به طوري كه همة اجزاي داستان به شكلي هدفمند، به سوي همان انديشـه در
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ـ بزرگتـرين رمـان حركت باشند؛ مثل مزرعة حيوانات از جورج اورول، و جنگ و صلح
دنيا ـ از تولستوي.   

  
شخصيتپردازي:  

شخصيت و درونمايه در كنار هم مهمترين نقشها را در اين رمـان ايفـا مـيكننـد. 
پيوستگي منطقي بين شخصيت و درونمايه در اين رمان از عمق مناسبي برخوردار است. 
موضوع داستان در ارتباط با شخصيت شروع ميشـود و مشـكل اصـلي داسـتان نيـز در
ارتباط با او و درونمايه است، همچنين كشمكشهاي مربوط به حصول درونمايه، انديشه 
و تحول موضوعي داستان از طريق شخصيت صورت مـيگيـرد. مطلـب ديگـر در بـاب
شخصيت، اين است كه انتخاب عنوان كتـاب نيـز بـا نـام شخصـيت، يكـي از راههـاي
شخصيتپردازي داستان است. از اين راه ميتوان به خاستگاه فكري نويسنده پـي بـرد. 
در اين داستان هم مانند بقية داستانهايي از اين نوع، نام شخصيت و رمـان هـر دو بـه
كمك خواننده ميآيند. به خصوص خوانندهاي كه با موضوع كتاب آشنا نيست، با مطالعة 
نامشناسي تاريخي نام محمد (ص)، ميتواند تا حدودي بـه رونـد فكـري داسـتان پـي بـرد. 
مفهوم نام شناسي نزد اشخاص متفاوت حد و اندازههاي متفاوت دارد. برخي معتقدند خواننده 
به كمك اسم خاص به انبوهي از مفاهيم و معنا ميتواند دست يابد. به ايـن ترتيـب كـه بـه
وسيلة نام و معناي آن، ميتوان به هسـتي شخصـيت داسـتان نزديـك شـد. در بسـياري از
داستانها كه شخصيت نام ندارد، هويت كامل شخصيت داستان تا آخر مشخص نميشود.  
تصوير ابعاد مختلف شخصيت، امر مهم ديگري است كه در شخصيتپردازي رمـان
امروز سهم به سزايي دارد. تصوير حاالت و خصوصيات شخصيت مثـل: گـويش، زبـان، 
احوال و خلق وخو، رفتار، دين، كردار، و.. اگر بـه نمـايش گذاشـته شـوند، شخصـيت در
معناي واقعي خود ملموس و عينيتر جلوه ميكند. در واقـع در رمـان امـروز تصـوير بـر
توصيف ارجح است و نويسنده به جاي توصيف و توضيح همة خصوصيات شخصـيت را
از طريق رفتار و گفتار و... نشان ميدهد. اين مطلب اولين بار توسط هنري جيمز به كار 
گرفته شد و پس از او رواج پيدا كـرد. در ايـن رمـان رويـدادها و حـوادث حـول محـور
مـيگيرنـد. يعنـي واقعـي و شخصـيت اصـلي ـ شـكل ـ شخصـيتهـاي شخصيتها
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شخصيتهايي كه وجود خارجي دارند و به جز مرد يهودي، تقريباً شخصيتي خلق نمي-
شود. در واقع شخصيتها توصيف ميشوند. اما از جهاتي شخصيتپـردازي داسـتان بـر
ـ بنا گذاشته شده  ـ كه سبب پايداري داستان بوده است مبناي شيوة كالسيك و قديمي
كالسـيك، توجـه بـه است. چنانكه ميدانيم يكي از عوامل مهم ماندگاري رمـانهـاي
شخصيتپردازي آنهاست، كه برخالف برخي از نظريهها كه معتقدنـد خواننـدة امـروزي
بايد خود جاي خالي شخصيت را پر كند و نويسنده بايد در اين راه از همكـاري خواننـده
استفاده كند. هميشه و شايد بهتر است گفته شود در اكثر قريب بـه اتفـاق مـوارد سـبب
عدم ماندگاري شخصيت ميشود. شخصيت پيامبر (ص) در اين داستان، بـراي خواننـدة 
بيگانــه كــه مــيخواهــد بــا او آشــنا شــود، بــر پايــة خصوصــيات رفتــاري و گفتــاري و 
عملكردهايش معرفي ميشود. كه ميتوان او را به عنوان شخصيت حماسي، تـاريخي و 
ديني، و سمبل، مظهر و حتي نماد دانست. در واقع اين شخصيت داراي ثبات عمل است 
و تمام رفتارش بنا به انگيزههايي روشن انجام ميگيرد و ارتباطي با نقشي كه نويسـنده
برعهدة او ميگذارد، ندارد همة آنهايي كه او را ميشناسند، مـيداننـد او صـاحب چنـين
مشخصاتي است، كه اگر شخصيت، فردي معمولي بـود و شخصـيتي دينـي و تـاريخي
نداشت، ممكن بود در رمان امـروز از واقعيـت دور بمانـد و در پـارهاي مـوارد حتـي بـه

مطلقگرايي افتد.  
  

زاويه ديد:  
مـيخواهـد روي مخاطـب بگـذارد،  انتخاب زاويه ديد به نوع تأثيري كـه نويسـنده
بستگي دارد. در اين رمان انتخاب زاويه ديد، با هوشياري نويسنده، با مـنِ راوي يـا اول
شخص، شروع شده و همچنان ادامه يافته است. اگر نويسنده راوي داناي كل را انتخاب 
مـيشـد.  ميكرد، با وصف اين كه بايد مرتب گزارش بدهد، نوشته گزارشي و روايـيتـر
ضمن اين كه نويسنده براي اين كه گزارش را بـه شـكل خطـي و يكنواخـت در تمـام
داستان از قول خود بيان نكرده باشد، و همچنين براي اين كه روايت محـدوديت ايجـاد 
ـ داسـتان را از زبـان چنـد شخصـيت نكند ـ كه از خصوصيات اين نوع زاويه ديد است
مـيشـود، در  ديگر ادامه داده است. از جمله ابوسعيد: «آن شب جبرئيل بر پيـامبر نـازل
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حالي كه اسبي به نام براق را نيز به همراه دارد. از او ميخواهد كه سوار بر اسـب شـود. 
محمد(ص) ميپرسد به كجا خواهنـد رفـت؟ جبرئيـل پاسـخ مـيدهـد بـه آسـمان.» و 
همچنين روايتي از جانب زيد كه از غالمان پيامبر بوده: «آن روز عصر اربابم مرا صدا زد 
و گفت هر چه زودتر به سوي كعبه برويم و... ص 43» و از زبان عمروعاص در هشـت
صفحه: «خبر رسيد عدهاي از اعراب قريش...» اما به طور كلي زاويه ديد اول شخص بر 
مسـتقيم بـا وقـايع قـرار نمـيگيـرد و نشهـاي كل داستان احاطـه دارد و چـون در كـُ

مشاهدهگراست ـ جز در مواردي جزيي ـ راوي مشاهدهگر محسوب ميشود.   
  

زبان:   
زبان، ساده و روان و بيتكلفّ است و از جذابيت مخصوص برخوردار است. روايـت، 
خطي و بدون هيچ نوع ساختار شكني در متن پيش ميرود. مهمترين امتياز زبان سـاده، 
قابل درك بودن آن براي هر قشر و طبقه و سنّ و سال است. اما براي مخاطبي كـه بـا
ـ  ـ تـا حـدي موضوع آشناست و در واقع، جريان داستان را چه در تاريخ و چه در قـرآن
ـ  خوانده است و موضوع را ميداند، طبيعي است كه زبان بـه شـكل گزارشـي، مـذهبي
تاريخي، جلوه كند و مخاطب را با خستگي و يكنواختي روبهرو كند. براي مقابله بـا ايـن
وضع، در اين گونه رمانها ميتوان به تمهيدي كه نويسندة كتاب «آنك آن يتيم» نظـر
كرده، به كار بسته است، اشاره كرد. در اين كتاب نويسنده با درايت مخصوص خود و بـا
زبـان بـه قـولي اركائيسـم يـا بهكارگيري درست و بجا از مقولة آشناييزدايي، با اسـتفاده از

باستانگرايي و بهكارگيري واژههاي غيرمعمول امروز و كهن فارسي، و همچنين با استفاده از 
ـ تلفيقي ـ ضمن آنكه مـتن را از حالـت يكنـواختي بيـرون آورده اسـت، كهنگـي زاوية ديد

مفاهيم قديمي را از آن زدوده و درك تازهاي از آن به دست داده است، كه منجر به اين شده 
كه درك هنري كُندتر ولي با لذت عميقتر حاصل شود، كاري كه هنر ميكند.  

   
پيرنگ:  

در مورد اين كه آيا رمان داستان است يا گزارش، بهتر است به تعريفـي از گـزارش
توجه كنيم. گزارش، تشريح و توصيف وضعيت يا واقعـهاي اسـت كـه معمـوالً بـر پايـة 
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مشاهده و تحقيق يا يكي از اينها، بيان شود. گزارش بـه خصوصـيات كيفـي و انسـاني
توجهي ندارد و صرفاً اطالعات ميدهد و... به نظر ميرسد نويسنده عمداً خواسته اسـت
كه در 15 گزارش، داستان بنويسد، پس اگر متن گزارش است و داستان نيست، بـرايش
دليل وجود دارد. گزارش تحقيق، گزارش ماجرا، گزارش جنگ، گزارش وقايع و... و ايـن
جريان گزارش پس از نيمي از كتاب به تاريخ نيز تبديل ميشود كه در آن قسمتها هم 
ــزارش  ــين گ ــاي حاصــل از آن و همچن ــروزي و شكســته ــا و پي ــگه ــزارش جن گ
پيمانشكنيهاي اقوام يهود و اقوام وحشي اطراف مدينه و حتي كشور روم و... اسـت. از 
بحث گزارش كه بگذريم، اگر متن را داستان فرض كنيم، در مورد روابط علت و معلولي 
در پيرنگ، مهمترين مطلب اين است كه آيا راوي كه اهل كتاب و معتقد به خداسـت و 
ـ به آمدن فرسـتادهاي از جانـب خـدا، بـه نـام ـ تورات اين را قبول دارد كه در كتابش
«احمد» بشارت داده شده و خود شاهد همة جريانهايي بوده است كـه اشـاره بـه ايـن
مطلب دارد، چه به وسيلة خبرهايي كه شنيده است، مثل پيشبيني بحيرا، و چـه افعـالي
كه خود شاهد به وقوع پيوستنشان بوده است، اعم از نزول هر آيه، و واكنشهاي مثبـت
مردم بعد از آن، و همچنين عكسالعمل نجاشي، پادشاه حبشه، و از همه مهمتر حضـور
مداوم ده سالهاش در كنار يا اطراف پيامبر (ص)، كه سبب ارسال چنـين گـزارشهـايي
شده است، كه نتيجهاش ايمان آوردن ما فوقش بوده است، چگونه خـود ايمـان نيـاورده
است؟ آيا ميشود گزارشهاي راوي سبب تحول رئيسش بشود، اما خود متحول نشـود؟ 
ـ در كنار پيامبر اسالم (ص) باشد و بيوقفـه در مـورد او مردي ده سال ـ دور و نزديك
تحقيق كند، و به همة خصوصيات او و دينش آگاهي يابد، و باز او را در نيابد و به اسالم 
ايمان نياورد؟ مگر نه اين كه حتي بتپرستان هم با چند بار شنيدن صداي قرآن مجيـد، 
دلشان نرم ميشد و كمكم به اسالم روي ميآوردند؟ پس چگونه ميشود ايـن مـرد بـا
اشراف به همة خصائل نيكوي پيامبر (ص) پس از اين همه سال باز ايمان نيـاورد؟ ايـن
مطلب تا حدي در ارتباط با روابط علت و معلولي داستان، بي نظمي به وجود ميآورد.   

همچنين در باب پيرنگ بايد به اين نكته توجه داشت كه داسـتان بهـرة چنـداني از 
عنصر خيال نبرده است. عنصر خيال يكي از عناصر مهم هر داستان است. داسـتان هـر
قدر واقعي و موضوع هر قدر حقيقي باشد، اگر تخيل نويسنده در آن دخيل نباشد، نوشته 
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شبيه گزارش، مقاله، تاريخ و... ميشود. فرق رماننويس با گزارشـگر و تـاريخنـويس در
همين است. «اين جا سر زمين عجيبي است، بربريت و بدويت بيداد ميكند. ص11.»  

«محمد رسول اهللا در بين مكه جوان گمنـامي نبـود، هـم از ايـن رو كـه از طايفـة 
بنيهاشم بود، هم از قبيلة قريش. ص 18. »   

گزارشي بودن در جملههاي باال و در تمام كتاب بـيوقفـه ادامـه دارد. نويسـنده اگـر
پيامبرِ تاريخ را از پيامبر رمان جدا ميكرد، يا پيامبر واقعي را با تمام عواطف و احساسـاتش
به تصوير ميكشيد؛ مثالً احساسات رقيق او را نسبت به دخترش حضرت فاطمـه(س) كـه
نمونة بارزي از توجه پيامبر(ص) نسبت به زن، و هم توجه بـه عناصـر احسـاس و عاطفـه
است، لحاظ ميكرد و يا عالقهاش را نسبت بـه همسـرش حضـرت خديجـه(س) روايـت
 ميكرد، بيشتر به نتيجه ميرسيد. در واقع ميتوان گفت نقش زن با اساسيتـرين معنـاي
خود، يعني مادر و همسر و دختر، در كتاب كمرنگ اسـت و اگـر كتـاب بخواهـد مخاطـب
ـ ايـن را يـك نقصـان خارجي داشته باشد ـ چون بيگانه اشراف به اخـالق پيـامبر نـدارد

ميداند كه در اين صورت، سهمي از تالش با ارزش نويسنده، به ثمر نميرسد.  
مطلب ديگر روايي بودن داستان است. كه چون از كتاب به عنوان رمـان نـام بـرده
ميشود، هر چند كه بايد گزارش بدهد، اما ميتواند براي دورشدن از خـاطرهنويسـي يـا
گزارشنويسي، از مختصات آنها دور بماند. در مورد روايي بودن در متن كافي اسـت بـه
ذكر چند نمونه اكتفا كنم: آن شب من هم... ص19. عصر روزي كه در... ص190، يـك
ساعت مذاكره بر سر... ص193، صـبح فـردا مـردي بـه نـام... ص192، روزي دوسـت

يهوديام.... ص18 و...   
  

درونمايه:  
راوي بعد از ده سال كه از دور و نزديك، كنار پيامبر بوده است، بـا وجـود آن همـه
كارشكنيها و مداخلههاي مستقيم و غيرمستقيم، برا ي تخريب آثار مثبت رفتار و اعمال 
پيامبر(ص)، نميتواند به هدف خود برسد. در واقع نميتواند عملي اساسي و عمده بـراي
جلوگيري از انجام وظايف پيامبر(ص) و رسالت او انجام دهد. اين درونماية اصلي رمـان
است كه در حد مضمون باقي مـيمانـد. از طرفـي همـين راوي كـه بـاز مـدام از دور و
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نزديك در معيت پيامبر (ص) بوده است، بعد از اين مـدت طـوالني، بـا وجـود دريافـت
مفاهيم بسياري از اسالم و درك شخصيت پيامبر، و تغيير ديدگاهش نسبت به او، تحول 
نميپذيرد و با اين كه ازدواج ميكند، همسرش را ميكند و برميگردد. اين مطلب اشاره 
به توجه نويسنده به مفهوم آياتي از قرآن دارد كه مـيتـوان دو معنـا بـراي درونمايـه از
ان  و جعلنـا علـي قلـوبهم اكنتـه» داستان دريافت كرد. يك اينكه بنا به فرمايش قـرآن
يفقهوه و في اذانهم وقرا: و ما بر دلهايشان حجاب گذاشتهايم و گوشهايشـان هـم از
شنيدن حق سنگين است.»، عمل كرده است. و ديگر اين كه چون راويِ يهودي، ماننـد
قوم بني اسرائيل كه در پي ديدن معجزهاي از سوي پروردگار، باز طلب معجزهاي ديگـر
ميكردند و در نهايت باز روي برميگرداندند، عمل كـرده و چـون آنهـا نتوانسـته اسـت

آنچه را كه بايد، دريابد.   
مطلب ديگر، دليل سادهنويسي داستان است. به نظر ميرسد نويسنده به عمد سـعي
بر سادهنويسي داستان داشته، كه هم دينـي و هـم تـاريخي اسـت. داسـتاني كـه همـه
كمابيش از بيشتر جريانهاي آن اطالع دارند، در واقع علت اين كه نويسنده متني بدون 
پيچيدگي و اليههاي زيرين به وجود آورده است، اين است كه موجبات راحتي خوانش و 
درك آسان متن را براي آنها كه اطالعي از دين اسالم و روحيات و اعمـال پيـامبر(ص) 
ندارند، به وجود آورده باشد. لذا چنين داستاني نميتواند درونمايههاي مختلفي را برتابد.   

  
امتياز:  

مـيشـود.  انتخاب موضوع داستان و مضمون آن، مهمترين امتياز كتـاب محسـوب
ـ راوي يهودي ـ و ويژگيهاي اوست  امتياز ديگر كتاب، انتخاب شخصيت غير مسلمان
كه خود امتياز كوچكي نيست. به نظر ميرسد بهترين كسي كه ميشد براي روايت ايـن
داستان انتخاب كرد، همين مرد يهودي است. شخصيتي مخالف با پيـامبر (ص) و آيـين 
بـه او. چرا كه روايت حوادث از جانب او هم باورپذيري داسـتان را بيشـتر كـرده و هـم

جذابيت موضوع افزوده است.  
  



  

  
  
  
  
  

پرسههاي تاريخي با خاستگاه داستاني  
نقد رمان «شباويز» اثر منيژه آرمين  

  

مقدمه:   
منيژه آرمين متولد سال 1324 تهران است. او كارشـناس ارشـد مجسـمه سـازي و 
مشاورة تحصيلي از دانشگاه تربيت معلم، و كارشناس روانشناسـي از دانشـكدة ادبيـات 
دانشگاه تهران است. او تاكنون چند نمايشگاه سفال را با طراحي خود در داخل و خـارج
از كشور به نمايش گذاشته است. از آثار ادبي اين نويسنده ميتوان به آن روز كـه عمـه
خورشيد مرد، اي كاش گل سرخ نبود، بـوي خـاك، برگزيـدة ادبيـات معاصـر، داسـتان
شانزدهم، شب قلندر، كيمياگران نقش، راه رستگاري، لبة تيغ و راز لحظهها اشاره كرد   

  
چكيده:   

شباويز، رماني است واقعيتگرا (رئاليسم) با ژانر تاريخي، در سيصد صـفحه و شـش
فصل، كه توسط انتشارات سورة مهر در سال 1388 به چاپ رسيده است.   

موضوع اين رمان در ارتباط با وجوه تـاريخي، سياسـي، اجتمـاعي، خـانوادگي و تـا
اندازههايي عشقي، فرهنگي و اعتقادي است كه تمركـز بـر وجـه تـاريخي آن، بـيش از
وجوه ديگراست. در واقع شباويز يك رمان تاريخي است. اين رمـان ادامـه يـا جلـد دوم
رمان شب و قلندر است كه با نام شباويز به چاپ رسيده است. تـاريخ در شـب و قلنـدر، 
دورة قاجار تا مشروطه را روايت ميكند و در شباويز امتداد آن، يعني از مشروطه و احمد 
ـ و مـدتي بعـد از آن را. ايـن رمـان حكايـت از شاه، تا پهلوي اول ـ حكومت رضاخان
شاهان اين دوران و دولتهاي آنها دارد و همچنين رخدادهايي كه در دولت هركدام بـه
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وقوع ميپيوندد، از جمله تغير وزرا و رئيس الوزرا، كه تغيير هر كدام بعد از ديگري، سبب 
تحوالت و جريانهايي ميشود كه نويسنده به آنها ميپردازد.   

شخصيتهاي داستان بيشتر حقيقي يا واقعي هستند و هر كدام صفحاتي از تاريخ را 
پيش روي خواننده باز ميكنند كه به نظر ميرسد بازگويي برخـي از آنهـا بـراي تجربـة 

مردم امروز، به خصوص جوانترها مورد نياز باشد.   
اين شخصيتهاي تاريخي بنا به نقشي كه در تاريخ كشور ايفـا كـردهانـد و بنـا بـه
در كنـار تغييرات زمان خود، تاريخ بعد از خـود را نيـز رقـم زدهانـد. ايـن شخصـيتهـا
شخصيتهاي تخيلي و غيرواقعي داستان قرار گرفتهاند كه بسته به موقعيتهايي كه در 
اجتمـاعي، شـالودة  آن قرار ميگيرند و وضعيت اجتماع و فرهنگ و خرده فرهنـگهـاي
و ايليـاتيهـا، اصـفهانيهـا،  رمان را بنا نهادهاند. كه در اين ارتباط بيشـتر بختيـاريهـا

تهرانيها، مورد توجه قرار گرفتهاند.   
از مفاهيم سياسي رمان، اشاره به تاريكخانه، (فراماسونري) كميتة مجـازات، حـزب
اجتماعيون، و اشخاصي چون ظـل السـلطان، سـردار اسـعد، مسـتوفي الممالـك، شـيخ
فضلاهللا نوري، مصدق، مدرس، خياباني و... دستگيري و زنـدانيهـا، اعـدامهـا، توقيـف
مطبوعات، و در بخشهاي فرهنگي اشاره به شخصيتهاي علـي اكبـر دهخـدا، ملـك
الشعراي بهار، ميرزاده عشقي، علي دشتي، علي فروغي و... دارد كه به نوعي با سياسـت

در ارتباط يا درگير بودهاند.   
  

خالصة داستان:   
ـ يكي از شخصيتهاي داستان ـ بعد از همسر اولش، با مردي بـه نـام شيرين نگار
ـ  كاكو افراسياب ازداوج كرده است و حاال، يعني آغاز داستان با جشن عروسـي دختـر او
ـ  نرگس خاتون ـ با جهانگير ـ مردي بختياري كه اهل هـزار دره يـا سـرخ كـوه اسـت
شروع ميشود. او پسـر خـان بابـا و خـان بانوسـت. و داراي افكـار و معتقـد بـه خـرده
فرهنگهايي است كه حتي با وجود تأثير تحصيل در خـارج از ايـران و تغييـر اخـالق و
رويه خود، باز به بعضي از آنها پايبند است. همسر نرگس خـاتون كـه شخصـيت اصـلي
رمان است، عالقة زيادي به ساز ـ به خصوص كمانچه ـ دارد. او به ساز استاد جواد، كه 
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شاگردش بوده است، عالقـة زيـادي دارد. او و مـادرش شـيرين نگـار هـر دو كمانچـه
زيـادي شـركت ـ نـرگس و جهـانگير ـ شخصـيتهـاي مينوازند. در عروسي اين زوج
ميكنند، از جمله ظلالسلطان و شخصيتهاي ادبي و سياسي ديگر كـه برخـي بـا هـم
او  ارتباط خوبي ندارند. چنانكه با آمدن ميرزاده عشقي به مجلس عروسي و متلـكهـاي
به شازده، موجب كدورت خاطر شازده ميشود، به طوري كه شازده ضمن گفتن لعنت بر 
سياست و دارالفنون و مشروطه (ص 27) مجلس را ترك ميكند. سـردار اسـعد افتخـار
همة بختياريهاست، براي همين جهانگير و نرگس خاتون شـب عروسـي بـه ديـدنش
ـ  در گوشـة  ميروند. او آزاديخواه بزرگي است. كاكو افراسياب ـ همسر شـيرين نگـار
حياط خانه، كارگاه كاشيگري دارد و با نقوشي كه روي كاشيها مياندازد، در حرفة خود 
خانـهاش را  به استادي رسيده است. چنانكه خان به دنبال او ميفرستد تـا كاشـيهـاي
مرمت كند. خان ريزه و يوسف به او در كارهايش كمك ميكننـد. يكـي از كارهـاي او
ـ نوشته شده است، كه بـر سـر  كاشيهايي است كه روي آنها آيهاي از قرآن ـ ان يكاد
در بيشتر خانههاي اصفهان ديده ميشود. نرگس خاتون عالوه بر موسيقي، بـه سياسـت
نيز عالقه دارد. او و برادرش رضا داد و همچنين خواهر ديگرش رضوان دخت كه قـبالً 
در ازدواج فتحعلي بوده و دو پسر و دختر از او دارد، به سياست و روزنامهنگـاري عالقـه
دارند، به طوري كه بعدها هركدام به نوعي به اين كارها اشتغال ميورزند. آنها در برخي 
موارد با هم اختالف نظر دارند. شمسالدين پسر ديگر ايـن خـانواده اسـت كـه پزشـك
ميشود و در تهران به مداواي بيماران ميپردازد. او در تهران با كسي ازدواج ميكند كه 

با خانوادهاش هيچ وجه تشابهي ندارد.   
در خانة شيرين نگار زني كار ميكند به نام ننـه زيـور، كـه فرزنـدانش را در جنـگ
مـيآيـد، كـه اول مشروطه از دست داده است. او با نرگس خاتون و جهانگير به تهـران
ازدواج براي نرگس كمك باشد. ولي بعد از مرگ سردار اسعد كه خانوادة بختياريها بـه
هم ميريزند و خانوادة جهانگير همه به منزل او ميآيند، ننه زيور به اصفهان برميگردد 
و تا زماني كه آنها در خانه نرگس هستند، برنميگردد. و وقتي بر ميگـردد، مهـمتـرين
كاري كه ميكند، جمعآوري اخبار و اطالعات از كوچه و خيابـان بـراي نـرگس خـاتون
مـيفرسـتد. مسـتوفي- است. كه نرگس آنها را براي چاپ براي خواهرش بـه اصـفهان
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الممالك كه تحصيلكردة فرنگ است و با ادعاي خيرخواهي آمده است، همة روزنامهها 
را توقيف ميكند، االّ روزنامة «تجدد» را در تبريز. روزنامه رضاداد هم توقيف ميشـود و
شـروع بـه كـار خودش به خاش تبعيد ميشود. با بسته شدن روزنامههـا، شـبنامـههـا
دارنـد توسـط كميتـه مجـازات تـرور ميكنند، چنانكه در آنها مينويسند شخصـيتهـا
مـيشـود و برخـي از  ميشـوند. برخـي از جلسـات سياسـي در خانـة جهـانگير برگـزار
شخصيتها مثل صمصام السلطنه و بعضي از اعضاي كميته مجازات به آن رفت و آمـد
ميكنند. بعد مستوفي الممالك استعفا ميدهد و به قواي انگليس كه از قبل در خيابانها 
مـيبندنـد.  حضور داشتند، قواي لرها هم اضافه ميشود. در خيابان مـرد م را بـه گلولـه
جهانگير پيشكار صمصام ميشود و همچنين عمويش وزير جنگ. به جهانگير يك اتول 
ميدهند مانند اتول فرمانفرما. او ديگر لباس نظاميميپوشد كه چند نشان نيز بـر سـينه
دارد. نرگس خاتون باردار ميشود و خانوادهاش كه براي ديدن او به تهران مـيآينـد، در 
هتل سكني ميگزينند و وقتي به خانة او ميآيند، متوجة رفـت و آمـدهاي مشـكوك در
خانة نرگس و ناراحتيهاي او ميشوند. به جهانگير لقب عين الدوله ميدهند. در شهرها 
قحطي ميشود. رضاداد كه از خاش آمده است، وقتي قحطي را ميبيند، ميگويد: "ايـن
ن  تحصـ قحطي در مقابل قحطي خاش هيچ است." با ايـن حـال مـردم در خيابـانهـا
ميكنند. اوضاع به هم ميريزد و ادارة نظميه و ژاندارمري به هم ميخورد. رضاداد كه از 
قبل با مادام و موسيو آشنا بود، در باالخانة كافة آنها زندگي ميكند. آنها بعد از آمدن بـه
تهــران، كافــهاي بــه نــام مگنوليــا را راه انداختــهانــد كــه پــاتوق نويســندگان و برخــي 
شخصيتهاي ديگر است. رضاداد با دختري به نام ژوليت مراوده داشته است. ژوليت به 
نشانيِ همان باالخانه، براي او نامهاي مينويسد مبني بـر ايـن كـه از رضـاداد صـاحب
دختري شده است كه اسمش را سارا گذاشته است، و چون از او طي اين مـدت خبـر دار
نبوده، تصميم دارد با كسي ديگر ازدواج كند. رضا داد با اين نامه دچار هيجان و ناراحتي 
ميشود و دلش ميخواهد سارا را ببيند. جواني به نام بايرام، هم خانـة رضـا داد را تميـز
ميكند و هم مطالب روزنامة رضا داد به نام خاله كالغه را براي چاپ به چاپخانة آشناي 
خودش، به نام بيوك آقا ميبرد. در اين زمـان وثـوقالدولـه و فرخـي يـزدي و ميـرزاده
عشقي را به زندان مياندازند. اكبر دهخدا با روزنامة رضاداد همكاري ميكنـد. بـايرام از
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رضاداد خواهش ميكند عكس خياباني را در روزنامه اش بزند. او به شـدت بـه خيابـاني
ـ  در اروميـه عالقه دارد و وقتي ميفهمد او را دستگير كردهاند، با عجله خود را بـه او ـ

ميرساند و بعد هم در كنار او كشته ميشود.   
هواپيماهاي روسي اعالميههايي بر سر مردم ميريزند كه در آن نوشته نخست وزير 

كشور را به بريتانيا فروخته و قراردادهاي ايران و شوروي ملغي شده است.   
مادام و موسيو و رضاداد به كنسرت قمرالملوك ميروند. اين اولـين بـار اسـت كـه  

زنها به كنسرت ميروند. ملك الشعرا و حسـين يـاحقي هـم حضـور دارنـد. همچنـين
مـيشـود و توانسـته بـه  شهرآشوب كه تنها زني است كه بدون حجاب همه جـا ظـاهر
ازدواج استاد خزان در آيد. او بعدها با جهانگير ارتباط برقرار ميكند و جهانگير به واسطة 
او به مقامهاي باالتري ميرسد، ولي بعد زن و فرزندش را ميگذارد و به فرانسه ميرود 

و بعد از سه سال كه برميگردد، با برگزاري مهمـاني توسـط خـانوادة او بـا هـم آشـتي  
ميكنند و نرگس خاتون با او به تهران ميآيد و زندگي فقيرانهاي را بـا همسـرش آغـاز
ميكند. و دراتاقي از خانهاي پرجمعيت زندگي ميكند. تا اين كه دوباره وضـع جهـانگير
بهتر ميشود و به خانهاي بهتر ميروند و شهر آشوب هم از ايران ميرود و خيال نرگس 
راحت ميشود. ولي وقتي ميرزاده عشقي كشته ميشـود و نـرگس خـاتون بـا ايـن كـه 
همسرش از شركت او در تشييع جنازه ممانعت كرده و او اهميت نداده اسـت، دوبـاره از
هم جدا ميشوند. به اين ترتيب پس از جدايي، جهانگير بچهها را نزد خانوادهاش ميبرد 
و نرگس را از آنها دور ميكند. اين بار هم جدايي آنها به طول مـيانجامـد و هـر دو بـا
خانوادههايشان زندگي ميكنند. در حالي كه نـرگس از دوري فرزنـدانش روز و شـب را
نميفهمد. دوباره بعد از مدتي جهانگير از او ميخواهد كـه بـا هـم زنـدگي كننـد و بـاز
نرگس قبول ميكند رضاداد از زندان آزاد ميشود. او در زندان مدرس را ديده است و بـا
او گفتگو كرده است. موهاي رضاداد در زندان سفيد شده است. او شبها در زيـر زمـين
مـيكنـد و از آنهـا عكـس خانه دچار كابوس ميشود. او چند روز با خانوادهاش زنـدگي
ميگيرد و ميرود و ناپديد ميشود. با رفتن او، شيرين نگار هم كه مدتها بيمار بـود، از 
دنيا ميرود. و افراسياب نيز كه بعد از شيرين نگار تحمل ماندن درآن خانـه را نـدارد، بـا
مـيشـوند افراسـياب در يكـي از خان ريزه آن جا را ترك ميكنند. سالها بعـد متوجـه
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قلعههاي اصفهان به نام قلعه اجنه كه با فردي كوتاه قد در سرخ كوه زندگي و به مـردم
خدمت ميكرده، بعد از مرگ زير درخت مراد روي همان تپه به خاك سپرده شده است.   

  
نقد كلي:  

چنانكه گفتهاند رمان تاريخي خوب ميتواند بيش از خود تاريخ كارايي داشته باشـد. 
به اين معنا كه سودمندي آن در حدي باشد كه مخاطب را بـا تمـام جزييـات و ظرايـف 
زمان خود آشنا كند. وبيشتر از تاريخ، در خدمت مخاطبان خود قرار بگيرد؛ همانگونه كه 
در ادبيات كالسيك نمونههاي آن ديده ميشود. رمان شـباويز نيـز در ايـن راسـتا قـدم
مثبتي برداشته است و توانسته بسياري از وجوه تاريخي چند دهة گذشتة سـرزمينمان را
به تصوير كشد. به خصوص از اين جهت كه زمانهاي انتخاب شده از سوي نويسـنده و
موضوعها و حوادث مربوط به آن، از ويژگيهايي برخوردار است كه حايز اهميت اسـت؛ 
از جمله تاريخ مشروطه و جريانهاي مربوط به آن و بعد از آن، و جريانهاي نزديك به 
پهلوي اول و تا مدت كوتاهي بعـد از آن. موضـوع و شخصـيتهـايي كـه نويسـنده در
داستان آورده است، هركدام از چنان اهميتي برخوردارند كه ميتوان يك رمان را تنها به 
خود آنها اختصاص داد. همچنين جريانهاي مهمي هم كه در اين دوران وجـود دارد، از 
اهميت به سزايي برخوردارند. به عنوان مثال، ميتوان بـه عنـوان يكـي از عمـدهتـرين
جريانهاي اين داستان، به"فراموشخانه، يا فراماسونري" اشاره كرد و نيز به لرد كرزن 
استاد اعظم لژ فراماسونري و بعضي ديگر از افـراد ايـن جريـان. كـه البتـه تـاريخ ورود
فراماسونها از زمان فتحعلي شاه قاجار با ورود مأمور انگليسي به نام سرجان ملكم آغـاز
شد و به دنبال آن با رفتن چند شخصيت مهم به نام ميرزا ابوالحسن خان ايلچي، ميـرزا
صالح شيرازي، مشيرالدوله و حاجي بابا افشاركه براي آموختن علوم مهندسي و آمـوزش
توپخانه، معدنشناسي، ساعت و... به انگليس رفته، ولي فراماسون شده و برگشته بودند، 

ادامه يافت.   
فراماسونها با تشكيل لژهاي مخفي در تهران و اصفهان آنقدر به كار خـود ادامـه
دادند تا بسياري از شخصيتهاي مهم را جذب خود كردند. آنها در اين راستا از حمايـت
شخصيتهاي مهمي نيـز برخـوردار بودنـد. رمـان ضـمن اشـاره بـه فراماسـونرها، بـه
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نيرويهاي موارنة منفي، نيروهاي مبارزة مثبت چون مدرس و شيخ فضلاهللا نـوري و... 
نيز اشاره دارد. ودر بخشي از داستان به اعدام "شيخ فضلاهللا" و عكسالعمل پسـرانش 
در كنار پيكر پدر اشاره ميشود. به نظر ميرسد پرداختن به همين دو جريان مهم همراه 
با حوادث ديگر داستان و شخصيتهاي آن به تنهايي اگر به طور كامل گشوده ميشـد، 
ميتوانست تمام كتاب را به خود اختصاص ميداد. كه در اين صـورت ارتبـاط اشـخاص
داستان با اين دو جريان بيشتر و عميقتر ميشد و همچنين مخاطب با تعميق بيشـتري
از اين جريانها به دريافت دو نكتة مهم، ولي كامل، در ازاي چنـدين جريـان نـامتمركز 

ميپرداخت. ضمن آن كه جنبة داستاني رمان هم بيشتر ميشد.  
در  مطلب مهم ديگري كه رمان به آن اشاره دارد، "كميتة مجازات" و جريانهـاي
ارتباط با آن است. بايد گفت كميتة مجازات نام تشكيالتي مرموز و تروريستي بود كه در 
سال 1334 به وجود آمد، كه اعضاي آن دست به ترورهاي مسلحانه مـيزدنـد. معرفـي
اين تشكيالت هم از طرف نويسنده، اگر به شكلي وسيع و متمركزتر و با وجـه داسـتاني
بيشتري انجام ميگرفت، ميتوانست حجم بسياري از كتاب را به خود اختصـاص دهـد. 
اما نويسنده با اشاره به هريك از اين جريانها و گذشتن از آنها و باز رسـيدن بـه مقولـة 
ديگري ـ كه اگر جانب انصاف را در نظـر بگيـرم، همـه مهـم هسـتند ـ از بازگشـايي و
تكميل يك موضوع و تمركز بر آن، صرفنظر كرده و به جريان ديگري پرداخته اسـت. 
در اين ارتباط توجه به موضوع خياباني، موضوع ميرزاده عشقي، مدرس، مصدق، ملـك-
الشعراي بهار، سيد ضـياءالدين، وثـوق الدولـه، مشـيرالدوله، عبـاس خليلـي، رحـيمزاده 
صفوي، كمالالملك و... هر كدام ميتوانستند همـان موضـوعي باشـند كـه بـه عنـوان
موضوع اصلي انتخاب شوند و با بقيه به عنوان جريانهاي فرعـي رفتـار شـود. در واقـع
بخشهاي تاريخي كتاب مانند خود تاريخ حضوري گذرا دارند و همه در يك اندازة مهم 
هستند و موضوعي اصلي كه روي آن تمركز باشد، نيسـت. «رضـاخان» موضـوع مهـم
ديگر رمان است كه نويسنده به آن اشاره داشته است. تعريف نويسنده از او چنين اسـت
مـيشـود. چنانكـه در بيشـتر كه با آمدنش درگيريها، دسـتگيري و زنـداني شـدنهـا
مـيبـرم، قلـم مخالفـان را «كـه زبـان اعالميهاي با زبان تهديد بـه مـردم مـيگويـد:

ميشكنم.» او مدير روزنامههايي را ميبرد و شالق ميزند و...   
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ساختار:   
شايد به لحاظ ساختاري بايد گفت گرة اساسي و اصلي كه شخصيت يا شخصـيت-
ـ  هاي اصلي با آن درگير باشند و به خاطر آن در تقابل با شخص يا گروهي قرار بگيرند
ـ وجود ندارد. چرا كه گرة داستاني بايد از ابتدا تـا نزديـك بـه انتهـاي به لحاظ تاريخي

داستان وجود داشته باشد، كه بعد از اوج، در انتهاييترين مرحله گرهگشايي شود.   
هر يك از شخصيتهاي داستان در زندگي شخصي، به نوعي با مشكالت درگيرند، 
مـيشـوند. اصـليتـرين شخصـيت ولي اين گرهها تا انتها ادامه ندارند و در مقطعي بـاز
داستان، يعني نرگس خاتون هم با چند گره روبهروست. يكي نامتعادل بـودن همسـرش
جهانگير است ـ كه بعد لقب عين الدوله ميگيرد ـ اين شخصيتها چه به لحاظ شغل و 
چه به لحاظ اخالق، و همچنين موقعيتها و وضع مالي، مشكل شخصي با هـم ندارنـد، 
مملكتـي،  ولي به خاطر اختالف نظرشان در مورد اشـخاص داسـتان و شخصـيتهـاي
مـيگيرنـد. چـرا كـه جهـانگير در عـين حـالي كـه مـردي گاهي رو در روي هم قـرار
تجددگراست، بيشتر رفتار سنتيّ با همسرش دارد. در حالي كه خواهرش ملـك تـاج بـه
نرگس گفته بود : «داداش جهان روشنفكر است ص47. » ولي بعد از بـه تهـران آمـدن 
آنها، چنين چيزي مشاهده نميشود. «نرگس خاتون چيزي كه بگويد شوهرش روشنفكر 
است نمييابد. ص47. » چنانچه وقتي نرگس حرف او را براي نرفتن در مراسـم تشـييع 
مـيبنـدد و فرزنـدانش را ميرزاده عشقي نميپذيرد، او در خانهاش را به روي همسـرش
ميبرد و به خانواده اش ميسپرد و همسرش را تا مدتها از ديدن آنها محروم ميكند.  
مشكل ديگر نرگس خاتون، مشكل رواني اوست. او دچار يك ناهماهنگي يـا عـدم
تعادل است. در واقع دوشخصيتي است. به طوري كه در بعضي از بخشهاي داستان به 
مـيكنـد كـه ايـن موجـود، در  آن خبيث دروني، يا موجود درون ذهن يـا دلـش اشـاره
موقعيتهاي مختلف داستان از وجود او سر بر ميآورد و ابراز وجود ميكند و ناامنيهاي 
اخالقي و احساسي براي صاحبش به وجود ميآيد، و ميخواهد اعتراض كند و سعي بـر
طغيان دارد. نرگس در جا به جاي داستان از وجود او خبر ميدهـد. گـرة ديگـر نـرگس
عالقه به ساز است كه در استفاده از آن خيلي موفق نيست؛ يعني موقعيتي براي آن پيدا 
نميكند. گرة ديگرش توجه به سياست است، و عالقه به نوشتن دربارة اوضاع و احـوا ل
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اجتماع و جامعه. كه او را وادار ميكند كه خانم انار بشود و بنويسد. و در نهايـت همـين
عالقه است كه سبب ميشود حرف جهانگير را ناديده بگيرد و به مراسم تشييع ميـرزاده

عشقي برود.   
هركدام از اين گرهها مقطعي هستند و گاهي بيشتر ميشوند، و گاهي ناديده گرفتـه
ميشوند. لذا ميبينيم او هم روي گرهاي خاص متمركز نيست و با گرههايي متفاوت كه 
مـيآورنـد، روبـهروسـت. و بـا وجـود تـالش و مشكالتي عديـده را بـرايش بـه وجـود
ـ بازنشـدن كشمكشهايي كه دارد، نميتواند از مشكالتش گرهگشايي كند. اين مطلب
گرهها ـ دربارة تمام شخصيتهاي داستان صدق ميكند. چنانكه داستان رضاداد نيز بـه
همين نحو، بدون گرهگشايي ميماند. رضاداد روزنامهنگار فقيري است كه عضـو حـزب
اجتماعيون است. حـزب اجتمـاعيون چنانكـه در تـاريخ آمـده، از احـزاب مجلـس دورة 
مشروطه بودهاند كه به دو شاخة اجتماعيونِ دموكرات و اجتمـاعيونِ اعتـداليون تقسـيم
ميشدند. اعضاي اين حزب بيشتر مرامنامة سوسياليستي داشتند و روزنامة ايران نو را در 
ميآوردند. اينها روشنفكراني بودندكه از نظر ايدئولوژي داراي نظراتـي مـدرن بودنـد. در 
حالي كه رضاداد در داستان برخي از اين آرا و شرايط را دارد و برخي را ندارد، او روزنامة 
"خالـه كالغـه"دارد كـه بـا روزنامـة ايـران نـو هـيچ ارتبـاطي نـدارد.  مستقلي به نـام
سوسياليست بودن او معلوم نيست. در جايي خواهرش «رضوان» به او ميگويـد: «شـما
كميتة مجارات را در روزنامهتان تأييد كردهايد. ص30. » او بعد از شنيدن اين خبـر كـه
دختري از ژوليت دارد، مرتب خاطراتش را با ژوليت مرور ميكنـد. او رفتـار ژانـت را بـه
رفتار زنان و دختراني ايراني كه اطرافش هستند، ترجيح ميدهد و اشاره دارد به اين كـه
او از خيليها بهتر ميفهمد، چنانچه در مراسم اعدام ميگويد: «اگر ژانـت ايـنجـا بـود، 
ميرفت جلو و ميگفت ديدن اين صحنهها غير انساني است. ص 123. » و در ص124 
بـراي ميگويد: «اگر ژانت بود، به زنها ميگفت چرا بچه آوردهاند. ديدن اين صحنههـا
بچهها خوب نيست.» در واقع با وجود عالقهايي كه به ژانت دارد، او را بـدون خبـر رهـا
ميكند ميرود و بعد هم كه برميگردد، هيچ تماسي با او نميگيرد. ناپديـد شـدن او در
انتهاي داستان ميتواند اشاره به اين داشته باشد كه او سراغ دخترش رفته باشد، گرچـه
هيچ اشارهاي به آن نشده است. اما از آن جايي كه در پي آوردن سـارا نـزد خـود اسـت، 
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ميتوان اين استنباط را از كار او كرد. گرههاي او نيز چه به لحـاظ سياسـي و شخصـي، 
هيچكدام باز نميشوند.   

و رفتـار آنهـا در  مطلب ديگر اين كه، به نظر ميرسد بعضي از نظرات شخصيتهـا
كتاب با هم هماهنگ نيست، كه مشخص نيست نويسنده به عمد چنين خواسته است يا 
نه؟ چنانكه بعضي كه منتسب به حزب يا گروه يا دستهاي هستند، تمام آرا و نظـرات آن

گروه را ندارند، كه البته صرفاً تاريخ نبودن و جنبة داسـتاني داشـتن رمـان، خـود باعـث  
ميشود اين قطعيت را تا حدي سلب شود. اما در جهان داسـتان نيـز بـراي باورپـذيري

بيشتر مطالب، بايد به رابطة علّي و معلولي حوادث و موضوعها توجه داشت.   
مطلب ديگر اين كه، تمام خانوادة شيرين نگار سياست ميدانند يا به آن توجه نشان 
ميدهند؛ از ننه زيور خدمتكار خانه گرفته تا بقيه. حتي شمسالدين كه پزشـك اسـت و
مـيشـود. ولـي وقت ندارد، در انتهاي داستان به سياست رو ميآورد و خيلي هم فعـال
افراسياب كه دوستيهايي هم با مدرس و افراد سياسي ديگر دارد و در واقـع نسـبت بـه
بقيه بيشتر سياسي است، در انتهاي داستان كرامت پيدا مـيكنـد و زنـدگياش را وقـف
مردم ميكند. كه اين مطلب با حقيقت مانندي داستان تا حدي فاصله دارد. همانطوركه 

در زمان مورد نظر، بسيار نادر بودند افرادي معمولي كه تا اين حد سياست بدانند.   
مطلب ديگر، زبان شخصيتهاست. هيچ كدام از شخصيتها زبان متمايزي ندارنـد. 
همه با يك زبان حرف ميزنند. از شمسالدين كه پزشك اسـت گرفتـه، تـا ننـه زيـور، 
مدرس و مصدق، مادام، موسيو و حتي بختياريهاي داسـتان و بقيـه. زبـان هـيچ يـك

تفاوتي با ديگري ندارد.   
مطلب ديگر، آوردن ژانت به داستان بدون هيچ زمينة قبلي و دختردارشـدن رضـاداد
از اوست. در فصل سوم ص 92 كه داستان پنج سال بعد را روايت ميكند، مخاطـب بـا
جملههايي متوجه ميشود رضاداد با ژانت، دختري كه در فرانسه است، روابطـي داشـته، 
كه از ابتداي كتاب تا اين بخش، هيچ اشارهاي به آن نشده است و از اين بخش به بعـد
در ذهن رضاداد جا باز ميكند. اين مطلب اشاره به اين دارد كه بعضي جاها داسـتان بـه
شدت به سوي تلخيص ميرود و با بقية بخشها متناسب نيست، كما اين كه در همـين
بخش طالق ژانت را ميدهد، در حالي كه به ازدواج با او اشـاره نكـرده اسـت. چنانچـه
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ص115 كه بايرام اتاق رضاداد را تميز ميكند و طي چند پـاراگراف بعـد، او كـه دنبـال
مجوز براي روزنامهاش است، هم مجوز ميگيرد، هم طالق ژانت را ميدهـد و هـم بـه

مواردي ديگر اشاره ميكند.   
يكي از مضامين داستان، اشاره به بعضي خرده فرهنگها دارد، ولـي بـر آن تمركـز
نميشود. چنان كه مردساالري و برتريت فرزند پسر بر دختر را مورد توجه قرار ميدهـد. 
«نرگس فكر كرد اگر بچهاش پسر باشد، ميتواند لقب مهم بگيرد، ولي اگر دختر باشـد، 

بايد در خانه بماند و به دستور شوهرش از چيزي سر درنياورد. ص 68.»   
مفهوم ديگري كه ميتوان از رمان دريافت كرد، اين است كه نظرگاه رمـان مبتنـي
بر وجه نيكوي دور ماندن از سياست است. چون شخصيتهاي داستان همه به نوبة خود 
با هر گرايش از آن ضربه خوردهاند. اين مفهوم در تعريف يك يك شخصيتها به طـور
كامل هويداست. مانند: افراسياب گفت: «من ديگر پشت دسـتم را داغ كـردهام كـه وارد
سياست نشوم. من از دو دوزه بازي و چندرنگي كه الزمة سياست است، خوشم نميآيـد. 

ص202.»   
  

امتياز:   
يكـي از امتيازهـاي نويسـنده در ايـن رمـان، بـا توجـه بـه گـرايش او در داسـتان، 
بيطرفياش نسبت به تمام جريانهاي مطرح شده در كتاب است. او گاهي چـون يـك
ـ بدون اين كه ردپـايي از خـود تاريخ نگار به توصيف وقايع و حوادث داستان ميپردازد
ـ و مخاطب را به برحق بـودن بگذارد و در روايي يا گزارشي يا توضيحي بودن آن بغلتد
يا نبودن شخص يا جرياني، ترغيب كند. شايد در نظر اول براي بعضي ايـن مطلـب، آن 
هم در رمان تاريخي كه وجوه سياسي آن چشمگير است، نامطلوب به نظر برسـد، ولـي
همين مطلب موجب گرايش خواننده به سوي دريافت عمق مطلب ميشود. به اين معنـا
كه خود را ملزم بداند تا براي دريافت يا تشخيص خوب و بد موضوعها، مطالعة بيشتري 
انجام دهد، كه در اين صورت، آنچه را كه مخاطب خود بـا تحقيـق و مطالعـه دريافـت
ميكند، بسيار اثرگذارتر و قابل باورتر از چيزي است كـه نويسـنده بخواهـد بـا اشـكال
مختلف، پي در پي به او القا كند. در واقع نويسنده كُدهاي زيادي به خواننده مـيدهـد و 
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همه را با رفتارهايشان معرفي ميكند، كه شايد لذت دريافت حقيقت از اين طريق بيشتر 
هم باشد.   

امتياز ديگر كتاب، توجه بـه كـدهايي اسـت كـه از روشـنفكرهـا يـا در واقـع شـبه
روشنفكرهاي زمان قاجار و مشروطه و پهلوي اول ميدهد. كه البته چنانكه گفتـه شـد، 
نويسنده ميتوانست با تمركز بيشتر روي آنها، و زود نگذشتن از آنها، بيشتر بـه دريافـت
مخاطب از اين مقوالت كمك كند. اما همين كُدها هم ميتواند شخص عالقهمند را بـه 

سوي مطالعه براي كسب اطالعاتي در اين باب سوق دهد.   
مطلب ديگر، انتخاب مقطعي از تاريخ است كه نويسنده به آن اشاره كـرده و توجـه
به شخصيتهايي كه شايد بتوان گفت هنوز هم شناخت آنها براي بعضـي ميسـر نشـده
است و همچنين جريانهاي مهم سياسياي كه درك آنها، تجربهاي است براي آگـاهي
را در  از هويت تاريخي سرزمين عزيزمان و مردم آن، براي مخاطب، تا بتواند تـأثير آنهـا

زندگي امروز خود جستجو كند.  
امتياز ديگر بومي و اقليمينگري نويسنده اسـت. اشـاره بـه منـاطق تهـران قـديم، 
اصفهان يا... اشاره به خيابانهاي باغ شاه و ناصريه، سپه، سرچشمه، كوچه قجريها و... 
كه البته در اين موارد هم اگر با كمي شتابزدگي روبهرو نبوديم، رمان از موفقت بيشتري 

بهره ميبرد.   
  



  

  
  
  
  
  

يك نفر گريه ميكند، جايي به همين نزديكي  
نقد داستان «الاليي براي دختر مرده» از حميدرضا شاهآبادي  

  
مقدمه:  

حميدرضا شاهآبادي متولد 1346 تهران و كارشناس تاريخ است. اولين اثرش قبل از 
باران است كه براي اولين بار در مجله چـاپ شـد. آثـار ديگـر او عبـارتانـد از: افسـانة 
تيرانداز، تاريخ آغاز فراماسونري در ايران جلدهاي 1و2، حكايت مـرد تنهـا، چشـمهـاي

روشن، دايرة زنگي، ديلماج، باران و تابستان، مقدمه بر ادبيات كودك، كمپوت گيالس.   
  

چكيده:  
رمان الاليي براي دختر مرده، ويژة نوجوان اسـت. نويسـندة ايـن رمـان حميدرضـا
شاهآبادي است. اين كتاب اثر برگزيدة نوجوان در جشنوارة كتاب سال شـهيد غنـيپـور، 
برگزيده سيزدهمين دورة كتاب كودك و نوجوان سـالهـاي 56 و 57 اسـت در صـد و
پنجاه و شش صفحه توسط انتشارات افق، در سال 1386، در قطع پالتويي و نوع شوميز 
به چاپ رسيده است. شاهآبادي اين كتاب را به ياد دختران قوچاني نوشته و به دخترانش 
ديگـر دارد،  هديه كرده است. از مشخصات اين كتاب كه تفاوت ويژهاي بـا كتـابهـاي
عنوان بخشهاي كتاب است كه با نام شخصيتهاي داستان آورده شده است. موضـوع
اين كتاب دربارة بيتوجهي به دختران و نگاه جنس دومي است كه در مراتب باالتر، بـه
ناهنجاريهايي در اين باب ميرسد كه سوء استفاده از دختران و موضوع فروختن آنها را 
مورد بحث قرار ميدهد. اين مطلب از چنان اهميتي برخوردار اسـت كـه نويسـنده يـك
بخش از كتاب را به معرفي اسامي دختراني اختصاص داده كه از دهات اطـراف قوچـان
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براي تأديه وجه ماليات حكومت خراسان، توسط اهالي، يا مأموران ماليـات، بـه طوايـف
تركمن روسيه فروخته ميشوند.   

مشخصات كتاب:  
مكتب داستان: واقعيتگرا (رئاليسم)  

نوع (ژانر): اجتماعي، خانوادگي، تاريخي   
گروه سني: رمان نوجوان   

زمان: از قاجار تا امروز  
مكان: مكان وقوع داستان جديد تهران و شهرك ارغوان است، و داستان قديميتر، 

قوچان و روسيه و عشق آباد و...   
عنصر غالب: درونمايه   

  
برخي از شخصيتها:  

زهره: دختري كه همراه خانوادهاش به مجتمع مسكوني آمده است.  
حكيمه: روحي است همسنّ زهره و با او در ارتباط است.   

مينا: دختر مجيد كه دوست و همكالس زهره است.  
ميرزا: جعفرخان منشي : يكي از راويان داستان است كه مـأمور رفـتن بـه قوچـان

ميشود و اسناد و مداركي در ارتباط با موضوع داستان ارائه ميكند.   
ناصري: من. استاد دانشگاه. راوي ديگر داستان كه براي تهيـة مقالـه بـه موضـوع

داستان ميرسد.   
مجيد: دوست ناصر و ناشري كه ميخواهد اثر او را چاپ كند و...   

  
خالصه:  

داستان با حوادثي شروع ميشود كه در يك مجتمع مسكوني به نام ارغـوان اتفـاق
تهـران ميافتد. نويسنده محل اين مجتمع را در شمال غربي تهران كه با شـلوغيهـاي
فاصله دارد، معرفي ميكند. ساختمانهاي اين مجتمع نيمـهكـاره هسـتند و تـا انتهـاي 
داستان نيز نيمهكاره باقي ميمانند. آغاز اين داستان با حادثة مرگ مهنـدس ارغـوان در 
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اين مجتمع شروع ميشود، كه از داربست ميافتـد. در ايـن مجتمـع دو مدرسـه سـاخته  
ميشود كه زهره در يكي از آنها كه دخترانه است، درس ميخواند. زهره دختـري اسـت
مـيكنـد.  كه در خانوادهاي كه چهار پسر دارند و او تنهـا دختـر خـانواده اسـت، زنـدگي
خانوادة او به او توجه ندارند و به حرفهايش گوش نميدهند. آنها حتي گاهي موجبـات
آزار زهره را فراهم ميآورند. او بـا دختـري كـه در واقـع يـك روح اسـت، ارتبـاط دارد. 
دختري كه دستش سوخته و موهاي خاكستري دارد و نامش حكيمـه اسـت. زهـره هـر
وقت كه دربارة او حرف ميزند، هيچكس حرفش را در اين مورد بـاور نمـيكنـد. آقـاي
ناصري كه استاد دانشگاه است، براي ارائة مقالهاي به مجلة دانشگاه، به دنبال موضـوع
فروخته شدن دختران است. او در اين ارتباط متوجه دختران قوچاني ميشود و در جريان 
وقايع صد سال پيش قرار ميگيرد كه در زمان قاجار اتفاق افتاده است. يعني دختراني را 
مـيشـدند و بـه كه توسط اهالي دهات قوچان يا مأموران ماليـات بـه روسـيه فروختـه
عشقآباد و ساير جاهاي روسيه فرستاده ميشدند. او اين اطالعات را از مـداركي كـه در 
كتابخانه توسط ميرزا جعفرخان منشي نوشته است، كسب مـيكنـد. ميـرزا جعفرخـان از
طرف رئيس مجلس شوراي ملي مأمور سفر به قوچان ميشـود و در همـان جـا متوجـه

آمار اين دختران ميشود.   
آقاي ناصري، دوست ناشري دارد به نام مجيد كه دختري به نام مينا دارد. مينا اهل 
مطالعه است و به پدرش در امر ويراستاري كمك ميكند. او اثـر آقـاي ناصـري را كـه
براي چاپ به پدرش داده، ميخواند و با اين كه امانـت اسـت، بـه دوسـتش زهـره كـه
همكالسياش است و هر دو در كالس دوم دبيرستان درس ميخوانند، ميدهـد كـه او
هم بخواند. حكيمه، دختري كه به عنوان روح در داستان حضور پيدا ميكند، دنبال پـدر
مـيخوابـد و وقتـي و مادر خود است. داستان او به اين شكل است كه روي زانوي پـدر

بيدار ميشود، ميبيند همراه مردي سوار بر اسب ميرود.   
  

درونمايه  
موضوع انتخابي اين داستان، در ژانر رمان رئاليستي، از آن رئاليست انتقادي سـاخته
است. انتقاد به رفتاري ناهنجار كـه هـم از طريـق خـانواده و هـم از طريـق اجتمـاع و



174 □ جستاري ديگر  

مأموران دولتي انجام ميگرفت. اين رويه گاهي در مورد پسرها نيز انجام ميشد، امـا در 
حدي بسيار كمتر. در واقع اين رمان ميتواند بيانيه (مانيفست) يا مقاله و يـا گزارشـي را
دربارة آسيبشناسي رفتار با دختران همراه وجه داستاني خود داشته باشد كه به مخاطب 
ارائه شود. چنانكه دختراني مانند حكيمه كه ديروز به دليل فقر مالي فروخته ميشدند يـا
شـكلي ديگـر در سر راه گذاشته ميشدند و يا... امروز نيز با ميزاني بسـيار كمتـر، و بـه
بعضي از خانوادهها به دليل فقر فرهنگي و مالي و داليلـي ديگـر چـون پسرسـاالري و 
دخترگريزي يا جنس دوم انگاري و موارد ديگري چون توجه به برخي خرده فرهنگهـا، 
با آنها برخورد ميكنند. در اين رمان اشاره به برخـي از دختـران بعضـي از روسـتاهـاي
مـيشـدند و از طريـق آنهـا بـه قوچان دارد كه به علت فقر مالي، به تركمنها فروختـه
تركمنستان و عشقآباد برده ميشدند. يا توسط دلاالنيّ از خـانوادههـاي آنهـا خريـداري 

شده و به طور مستقيم و يا توسط دلاالنيّ ديگر فروخته ميشدند.  
نكتهاي كه نويسنده در اين داستان به آن توجه دارد، شكلي ديگـر و بـا رويكـردي
ضعيف و كوچكتر است كه با جريان امروز در ارتباط است در واقع نوعي نظيـرهسـازي
است كه آن را به همـين جريـان تعمـيم داده اسـت. ماننـد جريـان زهـره و حكيمـه. و 
همچنين دختري كه در كتابِ مجيد، دنبال مردي با كاله و شنل كاغذي ميگـردد، كـه
شايد بتواند عملكردي چون سوپرمن يا قهرماني نجاتبخش داشته باشد. يا دختري كـه
در انتهاي كتاب با چك زدن به گوش شخصيت من (ناصري) انتقاد و اعتـراض خـود را
نسبت به رفتار پدر از ناديده شدن و كودكآزاري، ابراز ميكند. (و دختر يكمرتبه چنـان
سيلي محكمي به صورتم كوبيد كه كم مانده بود به زمين بخورم... «و گفت ببين خوبه؟ 
خودت خوشت ميآد؟ چرا ميزدي و سياه و كبودم ميكردي؟ آخرين صـفحه و آخـرين

جمله كتاب.»)  
شايد بتوان ريشة اين موضوع را در فقر فرهنگي و مالي جستجو كرد، اما اين امر در 
فـراري، بنـا بـه جريانهاي امروزي كاربرد دقيق و كاملي ندارد؛ چرا كه بين دخترهـاي
آمار، دختراني پيدا ميشوند كه در خانوادههايي با وضع مالي خيلي خوب و توجه كامل و 
شايد بهتر است كه گفته شود، به خاطر زياده روي در محبت، اقدام به فرار كردهانـد كـه

با رويكردهاي قبلي كامالً منطبق نيست.   
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درونماية داستان انتقاد به اجتماع و خانوادة ديروز در مورد حكيمهها، و خانوادههـاي
امروز مانند زهره است. خانوادة زهره با وجود داشتن تنها يك دختر، در كنار چهار پسـر، 
به جاي آن كه به او بيشتر توجه كنند، يا او برايشان عزيزتـر باشـد، بـه او كمتـر توجـه
ميكنند و كمتر او را ميبينند و حتي حرفهايش را باور نميكنند: «اگر ميشد مرا هـم

به عنوان يك چيز اضافه كه روي زمين افتاده، دور ميانداختند. ص 22.»  
  

ساختار:   
داستان به لحاظ ساختاري با چند مورد مهم روبهرو اسـت. اول ايـن كـه شخصـيت 
اصلي داستان چندان از بقية شخصيتهـا متمـايز نشـده اسـت. در واقـع داسـتان چنـد
شخصيت اصلي داردكه عبارتاند از زهره، حكيمه، مينا، من و ميرزا جعفرخان، كه سه يا 
چهار شخصيت اول را ميتوان شخصيت اصلي دانست كه بـه مـوازات هـم در داسـتان
ـ  حضور پيدا كردهاند. در حالي كه شخصيت اصلي عالوه بر تمايز، بايد بيشترين حضـور
ـ را در جهان داستان داشته باشد و تمام حوادث و موضوع  چه فيزيكي و چه غيرفيزيكي
ها در ارتبـاط بـا او باشـد و بيشـترين تحـول داسـتان در او رخ دهـد، و  داستان و كنشُ
همچنين گرة اصلي داستان مربوط به او باشد. در واقع تمركز داسـتان روي او باشـد. در 
اين داستان تفاوت چنداني بين شخصيت اول و دوم و سوم وجود نـدارد. همچنـان كـه
گرهاي متمايز و مستقل براي شخصيت اول، كه در روند داستان به مراحل بعدي، يعنـي
كشمكش و تقابلي درخصوص آن گره، كه با شـخص يـا اشخاصـي ديگـر باشـد و بـه
گرهگشايي برسد، وجود ندارد. دريك صورت ميتوان برابري شخصيتها را باهم توجيـه
كرد كه رمان را مجموعهاي با چهار راوي و چهار شخصيت اصلي توصـيف كنـيم و بـا
،)  كــه هركـدام از ايــن چهـار داسـتان جداگانــه و چهـار حادثــة اسـتقالليافتــه (اپيـزود
شخصيتها براي داستان خودشان، شخصيت اصـلي باشـند، و در انتهـاي داسـتان، بـه
داستان اصلي پيوند بخورند و قبل از داستان اصلي تمام شوند. در غير اين صـورت، اگـر
گره را براي زهره ـ كه كمي بيشتر از ديگران محور است ـ وجود روحي بدانيم بـه نـام
حكيمه، بايد گفت گرهاي است كه به دوستش مينا هم ارتباط پيدا ميكند، و بـه نحـوي
ـ هـم ارتبـاط دارد. و  ـ راوي ديگـر داسـتان آقـاي(   ناصـري)   در همان اندازه، بـا مـن
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شخصيتها در هيچ تقابلي با او يا در مقابل هم قرار نميگيرند و با هم درگير نميشوند. 
حكيمه اگر گره هم باشد، خود در كنار شخصيتها قرار ميگيرد و با آنها دوسـت اسـت. 
زهره و مينا با او درگير نميشوند. شايد بتوان گفت او در داستان حضـور قـوي دارد، بـه
گونهاي كه داستان در ارتباط با او شكل گرفته است. اما بايـد توجـه داشـت هـيچ نـوع 
گرهگشايي در ارتباط با او صورت نميگيرد، چنانكه در انتهـاي داسـتان زهـره و مينـا و
حتي خود حكيمه، همانگونه كه بودند، باقي ميمانند و تغييري و تحولي پيدا نميكنـد. 
گرچه در مورد روح انتظار تغيير به لحاظ وجودي نيست، اما روح ميتوانست بـا تكليفـي
هايي عملـيتـر انجـام كه نويسنده بنا به موقعيت وجودي او بر دوشش ميگذارد، كنشُ
دهد و راضي شود و برگردد. مگر نه اين كه اين روح به دنبـال پـدر و مـادر يـا گـرفتن
حقوق خود آمده است؟ حضور او در داستان شـايد از ديـدگاهي مشـكل يـا گـرة اصـلي
محسوب شود يا اين كه براي ديگران حقايقي را روشـن كنـد و مـواردي را بـه چـالش
بكشد، حتي اگر به روح از جنبة تناسخ، بدون آن كه در قالبي ديگر فرو رود، توجه كنيم، 
كه آمده است تا كارهايي را كه بايد انجام ميداده و نتوانسته، انجام بدهد ـ كـه جـدا از
عدم قبول آن در حيطه ديني و مذهبي است ـ و در مواردي چون فلسفه نيز ميتوان بـه 
نمط هشتم كتاب اشارات ابوعلي سينا نيز در نفي آن اشاره كـرد ـ كـه شـايد بخشـي از
نظر راوي را تأمين كند، ولي كنشي را كه در جهت پيشبرد داسـتان يـا عمـل داسـتاني
مـيآوريـم، شخصـيت باشد، انجام نميدهد. حتي اطالعاتي را كه از طريق او به دسـت
من، خودش به طور مستند به دست آورده است. چنانكه "من" يا آقاي ناصـري، بـراي
مقالهاش به دنبال موضوع دخترهاي قوچان ميرود. او بـا داشـتن اسـناد و مـدارك بـه
موضوع اين جريانها آگاهي پيدا ميكند. او حتي تا تركمنستان و عشقآباد هم به دنبال 
روشن شدن اين حقايق ميرود... ميرزا جعفرخان منشي باشي نيز به نحوي ديگر با ايـن
مسأله ارتباط پيدا ميكند. او به عنوان مأمور به قوچان ميرود تا به عبارتي عـدالت را در
اين زمينه، بين آنها تقسيم كند. (فرياد كرديم مـا برايتـان عـدالت آوردهايـم. ص66 ) و 
درمييابد كه بيشترين علت فقر و تنگدستي مردم آن ديار، به سبب دادن ماليـاتهـايي
بوده است كه واليان آن جا از مردم فقير ميگرفتهاند و موجب فقير و بيچيزتر شدن آنها 
ميشدند. (دنيا ديگر به كامش نميشود، هر كه يك روز حـال ايـن بيچارگـان را نظـاره
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كند. ص15.) بنابراين ميبينيم همة شخصيتهاي داستان، بنا به موضـوع داسـتان، بـه
نوعي با هم ارتباط پيدا ميكنند و با يك مسأله مواجه ميشوند.   

  
زاوية ديد:  

اختصاص روايت هر بخش به يكي از شخصيتها، از ويژگيهاي منظرگـاه و زاويـة 
ديد اين اثر است. اين اثر چند راوي دارد: زهره، من، مينا و ميـرزا جعفـر. كـه ايـن نـوع
استفاده از زاوية ديد، عالوه بر توجه به فرم، موجب آسانكردن روايـت و موضـوع عـدم
تقسيمبندي شخصيت اصلي را بيشتر ثابت ميكند. يعني اين چند زبـاني در ايـن رمـان
سبب شده است وجه افتراق شخصيت يا شخصيتهاي اصلي يك و دو وسـه و... كمتـر

متفـاوت تقريبـاً بـه طـور يكسـان بيـان   شود. چرا كه روايتها از جانب شخصيتهـاي
ميشود و كنشها نيز با اندكي تفاوت، يكسان انجام ميشود.   

  
موضوع داستان:   

موضوع داستان با توجه به رويكرد تاريخي و چند روايتي بودن آن، متضمن حقيقتي 
است كه اتفاق افتاده و از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است، و گرچه رفتاري است كـه
مـيشـد، امـا ايـن امـر شـايد موضـوعي فراگيرتـر از در مورد كودك و نوجوان اعمـال
چنانكـه  موضوعاتي باشد كه گروه مخاطبان نوجوان را به تنهايي در نظر داشته باشد ــ
و... ــ ـ به نظر ميرسد موضوع ـ نه نثر و شخصيتهـا آن را داستان نوجوان دانستهاند.
مناسبتي با نوجوان ندارد. حتي اگر به دليل سادگي نثر يا صـرفاً بـه خـاطر حضـور چنـد
نوجوان باشد. اگر بخواهيم آن را داستان نوجوان بدانيم، فقط به يـك بعـد قضـيه نگـاه
كردهايم، آن هم به طور ناقص؛ زيرا با مواردي كه گفته شد، داستان عالوه بر مخاطـب
ـ و حتي با كودك نيز ـ كمتر، در حد يك بخـش، تعريـف نوجوان، با بزرگسال ـ بيشتر
كردن يك قصه به طور كامل و مستقل ـ اشتراكاتي نيز دارد. ضمن اين كـه بايـد ذكـر
شود كه موضوع اين داستان براي نوجوان تلخيهايي دارد كه عـالوه بـر ايـن كـه جـز
آشنايي با آن، برايش كاربرد مهمي در پي ندارد، پاسـخگوي دغدغـة او هـم نيسـت. در 
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حالي كه براي بزرگسال كاربرديتر است و بزرگسـال بـا ايـن موضـوع ارتبـاط بهتـري
ميتواند برقرار كند.   

  
امتياز:  

در واقع بايد گفت امتياز اصلي كتاب در وحدت موضوعي در داخل داستان ـ و براي 
بزرگسال ـ است. ايدة داستان را ميتوان در ارتباط با رفتار ناصحيح با دختران نسبت داد 
دخترهـا ـ داستان روايت ميكند كه موضـوع همـة آنهـا ـ چهار كه آن را در قالب چند
هستند. توجه به اين نكته كه موضوع در همة آنها يكي است، سبب تأثيرگذاري بيشتر و 

وحدت عمل داستاني شده است.   
از جمله امتيازهاي ديگر اين كتاب، رواني و بيتكلفيّ نثـر و سـادگي زبـان و لحـن
است، كه موضوع و مضمون و تم داستان را براي هر سني قابل دريافت كرده اسـت؛ بـا

توجه به اين كه سادهنويسي، راحت نوشتن نيست، بلكه سختيهاي خاص خود را دارد.   
امتياز ديگري كه اين رمان از آن بهرهمند شـده اسـت و در واقـع امتيـاز اصـلي آن
محسوب ميشود، توجه به قصه و موضوع و ماجراي داستان اسـت، يعنـي رفتـاري كـه
درگذشته دربارة دختران اعمال ميشد. رفتاري كه به نوعي ناهنجاري تبديل شـده بـود؛ 
كه بخشي از آن ناديده گرفتن حقوق دخترها بود، كه اين مطلب در برخي موارد ـ گرچه 

كمتر ـ ولي هنوز با اشكالي ديگر هنوز ادامه دارد.   
ـ  مطلب ديگر در مورد امتياز داستان، قدرت در روايتهاي متفاوت از يـك موضـوع
جريان رفتن به قوچان ـ و همچنين انتخاب ديدگاهها يا زاويه ديدهاي متفاوت از سـوي
كه البته لزوم آن را بيشتر در آسان كردن نگارش مـيتـوان دانسـت تـا نويسنده است ـ
يـك زاويـه ديـد ـ كـه نشـان از توانـايي  براي آشناييزدايي يا استفاده از ظرفيتهـاي
متفـاوت ببينـد و آن را  نويسنده دارد تا با توجه به فرم، بتواند محتوايي را از منظـرهـاي

روايت كند.   
امتياز ديگري هم ميتوان در روايت ميرزا حسن خان منشي جستجو كرد كه بنا بـه
، ولي متفاوتتر دارد، كـه سـبب تنـوع و از بـين زماني دور، نثري گرچه به دور از تكلفّ

بردن كسالت در خوانش كتاب شده است.   
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نوجـوان مـورد پيشنهاد: مطلبي كه ميتوان در باب اين رمان و ساير رمـانهـاي
بررسي و نقد قرار داد، عدم داشتن تعريف معين و مدون از داستان نوجـوان اسـت. ايـن
مطلب خواننده و نويسنده را كه هر دو با عالقه براي تأمين نيازهاي ادبي در اين زمينـه، 
به سوي داستان ميروند، دچار اشكال ميكند. لذا مهمتـرين امـر در ايـن زمينـه، يـك
تحقيق و پژوهش گسترده است تا بتوان برمبناي آن، تعريف كاملي از داستان يـا رمـان
براي نوجـوان ارائـه كـرد، كـه عزيـزان نويسـنده بتواننـد بـا شـناخت آن، بـه يكـي از
اساسيترين نيازهاي جامعة امروز ما كه كمبود رمان نوجوان است، پاسخ دهند. اين امـر
سبب ميشود به زيباشناسي و آسيبشناسيهاي اين بخش ادبيـات نيـز بهتـر پرداختـه

شود.   



  

  



  

  
  
  
  
  

من امروزم با من ديروزم فرق كرده  
نقد رمان «روي ماه خدا را ببوس» اثر مصطفي مستور  

  
مقدمه:  

مصطفي مستور در اهواز و در خانوادهاي مذهبي متولد شـده اسـت. او از سـيزده يـا
چهارده سالگي به كتابخواني روي آورده است. اولين اثرش «چشم خانـة خـيس» نـام
دارد كه در سال 69 نوشته و در ماهنامة كيان چاپ كرده اسـت. مسـتور فـوق ليسـانس
ادبيات دارد و همچنين مهندسي عمران خوانده است. او در كارنامه ادبـي خـود بـه جـز
داستان، ترجمه، پژوهش و نمايشنامه نيز دارد. برخي از آثـار داسـتاني او عبـارتانـد از: مـن
داناي كل نيستم، روي ماه خداوند را ببوس، استخوان خوك و دست جذامي، حكايـت عشـق

بيقاف بيشين بينقطه، عشق روي پياده رو، چند روايت معتبر، من گنجشك نيستم.   
  

چكيده:  
روي ماه خدا را ببوس، رماني است در بيست بخش، كه در سال هفتاد و نه، توسـط
نشــر مركــز چــاپ شــده اســت. مســتور در ايــن رمــان، افكــار دينــي، معرفــتشناســي، 
جامعهشناسي و فلسفي خود را با زبان شخصيتهاي داستان بيان ميكنـد كـه بـر پايـة 
محورهاي شك، عدم قطعيت، تنهايي و برخي ديگر از دغدغههاي انسان امروز ، بنيـان
ـ بوده  ـ بعد از رنسانس نهاده است. شك، خود، يكي از دغدغههاي فكري انسان مدرن
و هست. (شك مثل آونگ مرا به سوي ايمان و كفر ميبرد و مـيآورد. ص20.) و عـدم
قطعيت يكي از ويژگيهاي مهم انسان پست مدرن است. انساني كه نسبيبودن بخـش
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مهم باور او را تشكيل ميدهد. و محور ديگر تنهايي است كـه امـروز مهـمتـرين حـس 
مشترك مردم دنيا و در واقع همهگير (اپيدمي) است، كه در ايـن داسـتان نسـبت بـه دو
  (، محور ديگر، تقريباً كمرنگ شده است. اما از شك مورد نظر راوي (آيا خدا وجـود دارد؟
ميتوان نوعي از شكهاي اوليـة بشـر را نيـز دريافـت كـرد؛ يعنـي جهلـي كـه گـاهي
بيخدايي را هم شامل ميشد. و در بهترين مرحلة خود، مدتها بعد از آن ـ عقلگرايـي
ـ را. كه البته اگر درصدي براي آن قرار دهيم، شايد ميزان قابـل و دور شدن از معنويت
توجهي نباشد. موضوعي كه نويسنده انتخاب كرده است، با ايـن كـه شـايد مربـوط بـه
صدها سال پيش است و شايد امروز ديگر در بيشتر جوامع دنيا، مـردم جـواب خـود را از
اين سؤال گرفته باشند، اما به نظر ميرسد هنوز هم در حد و اندازة زيادي حـائز اهميـت 

است. و شايد استقبال مردم از اين كتاب، خود دليلي بر اين مدعاست.   
  

مشخصات داستان:  
مكتب داستان: واقعيتگرا (رئاليسم)   

نوع (ژانر) عقايد ـ با مايههاي فلسفه و دين كه وجه فلسفة آن پررنگتر است. ـ  
شروع داستان: صفحة اول   

شروع اصلي: از صفحة شش، جايي كه گره و شخصيت با هم تالقي پيدا ميكنند.  
طرفين كشمكش: گروهي كه سؤالكننده هستند و گره را به وجود آوردهانـد ( يـونس، 
ـ). و گروه دوم كه جواب ميدهنـد (عليرضـا،  ـ چگونگي مرگش جوليا، مهرداد و دكتر پارسا

سايه، رانندة تاكسي و... )  
زمان داستان: قبل از انقالب.   

زمان جاري: يك فصل از زندگي شخصيت.   
مكان: تهران  

گره اصلي: آيا خدا هست يا نه؟  
گرههاي فرعي: تمام كردن پاياننامه، كه مهمترين مسأله فرعـي و شـايد بتـوان
ـ خودكشـي او و عشـق گفت (گرة اصلي دوم) است. و بعد مسائل مربوط به دكتر پارسا
ـ و مهرداد و خانوادهاش، گرههاي فرعي بزرگ را به وجود آوردهانـد او نسبت به مهتاب
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و گرههاي كوچكتر را مرگ منصور، بيماري مادر يونس، نامة خـواهر، بيمـاران بخـش
اعصاب بيمارستان، مالقات با بازپرس و...   

  
عنصر غالب (محور داستان): درونمايه  

خالصه:   
ـ دانشجوي دكتراي فلسفه است. او ميخواهد رسالهاش را  ـ شخصيت اصلي يونس
-كه دربارة تحليل جامعهشناسي عوامل خودكشي دكترمحسن پارسا اسـت ـ بـه پايـان
ـ را كه براي ازدواج آنها گذاشـته اسـت، انجـام ـ سايه برساند تا هم شرط پدر نامزدش
دهد و هم به آخرين مرحلة درسش پايان دهد. سايه، دانشجوي كارشناسي ارشد الهيات 
است و اعتقاد و باوري محكم دارد. يونس نهُ سال پيش ديدگاه مذهبي ديگري داشت و 
علت انتخاب رشتة فلسفة او فقط به دليل دفاع فلسفي از حريم ديـن بـوده اسـت. همچنـين
انتخاب يونس براي نامزدي از جانب سايه مبتني بر همين امر بوده اسـت. امـا حـاال ديـدگاه 
مذهبي يونس عوض شده است. چنانكه خودش ميگويد: من امـروزم بـا مـن ديـروزم فـرق
كرده. مهرداد دوست يونس، بعد از نُه سال از آمريكا مـيآيـد. او در آمريكـا بـا پـن فرنـدش
ازدواج كرده و داراي دختري چهار ساله است. جوليا همسرش دو سال پيش سرطان گرفته و 

حاال مراحل بد بيماري را ميگذراند و پزشكان گفتهاند كه اميدي به زندگي او نيست.   
براي يونس گاهي اين سؤال به وجود آمده بود كه: «آيا خدايي هست؟» ولي خيلـي 
خود را درگير آن نكرده بود. تا اين كه مهرداد ميگويد همسرش جوليا هـم سـؤالهـاي 
بيسـت و پـنج ريز و درشتي در اين زمينه دارد. مثالً جوليا مرتب ميگويد: چـرا درسـت
سال پيش دنيا آمده؟ و... . يونس كه احساس ميكند در اين مورد با جوليـا هـم عقيـده
است، حاال ديگر بيشتر به سؤالش، فكر ميكند. علت ديگر توجه يونس به ايـن سـؤال، 
موضوع رسالهاش است كه آن هم به اين سؤال ارتباط پيدا مـيكنـد. و در ايـن ارتبـاط
يونس يك فهرست نوزده نفره از دانشجويان دكتر پارسا را تهيه ميكند و با هفـده نفـر 
آنها صحبت ميكند. همه نظرشان اين است كه دكتر پارسا جلسة آخر غمگين بود، ولي 
اين ترم نسبت به بقية ترمها مهربانتر بوده است. دو نفر باقيمانده از اين ليسـت يكـي
شهره بنيادي است كه در اصفهان درس ميخواند و ديگري مهتاب كرانه است. سايه به 
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مـيشـود و موضـوع را بـا عليرضـا دوسـت خاطر تزلزل اعتقادي يونس، دچار نـاراحتي
مشتركشان در ميان ميگذارد. عليرضا سعي ميكند يـونس را از شـك و ترديـد بيـرون
مـيشناسـد،  آورد. يونس به تمام مصائب و بيماريها و مشكالتي كه ديـده و شـنيده و
اشاره ميكند و ميگويد اگر خدا باشد، اين ظلم است كه مردم مردم در عذاب باشـند. او 
اين سؤال را قبالً از مهرداد هم كه تقريباً با او هم عقيده است، كرده بـود و مهـرداد نـه
براي سؤالهاي جوليا و نه يونس، هيچكدام نتوانسته بود جوابي پيدا كند. سايه به خـاطر

همين تضاد بين اعتقادات خود و همسرش، از او كنارهگيري ميكند.   
يونس به سراغ شهره بنيادي در اصفهان ميرود و از طريق او ميفهمـد كـه دكتـر
پارسا عاشق مهتاب بوده و شمارة مهتاب كرانـه را از او مـيگيـرد. وقتـي در تهـران بـا
مهتاب تماس ميگيرد، ميفهمد كه مهتاب قبالً هم به او زنگ زده و در مورد پارسـا بـا
او حرف زده است. ولي آن وقت يونس او را نشناخته بود. مهتاب جريـان عشـقي دكتـر
پارسا و خودش را براي يونس تعريف ميكند و علت خودكشي دكتر پارسا را عدم هضم 
چيزهايي ميداند كه با ابزار علمي قابل اندازهگيري و درك نيستند. و اين كه فرمولها و 
بيشـتر شـدند.  محاسبات دكتر پارسا، نيمهكاره مانـده يـا بـه خطـا رفتـهانـد و معمـاهـا

صحبتهاي راننده و مرگ منصور دوست عليرضا، از جريانات ديگر داستان هستند.   
  

درونمايه:  
محور داستان درونمايه است، تمام عناصـر ديگـر داسـتان در خـدمت آن هسـتند و 
حوادث براي تحكيم معناي درونمايه به كار گرفته شـدهانـد. نگـاه نويسـنده بيشـتر بـر
هستيشناسي، جامعهشناسي و فلسفه و دين متمركز است، او همچنـين از نظريـههـاي
دكارت، سارتر، سهروردي، شريعتي و از كـالم قـرآن و انجيـل، بهـره گرفتـه اسـت. در 
جاهايي از داسـتان تفكـرات هسـتيشناسـانة دكتـر علـي شـريعتي آمـده و حتـي نـام
و در بخـشهـايي بـه تفكـرات كتابهايش برده شده (از كجا آغاز كنم؟ چه بايد كـرد ) 
فلسفي و گاهي هم به دين توجه شده است. در زمينة نگاه فلسفي ميتوان بـه اشـاراتي 
نقـاش خيابـان به جي. دي. سالينجر، در داستان تدي، از مجموعه داستان دلتنگيهـاي
چهل و هشتم اشاره كرد، كه به تعبيري در نگاه نويسنده نيز مصداق پيـدا مـيكنـد. چنانكـه 
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راوي با همان ديد از سقوط آزاد پوست پرتقالهايي كه به دريا ميريزد و منتظر ميماند كـه
ريخته شوند و روي آب شناور بمانند. «تفاله سيب را بيخودي از آن باال، پـايين مـيانـدازم و 

چند لحظه به سقوط آزاد سيب در فضا نگاه ميكنم. روي ماه خدا را ببوس. ص19.»  
شخصيتهاي سالينجر هم مردميهستند كه رنج ميبرند و داراي اندوه هسـتند. او هـم
انسان را به گفتة خودش، در مقابل دو جهان خواستني و مبتذل يـا قشـنگ و عوضـي قـرار
ميدهد. ضمن اين كه شخصيتهاي مستور و سالينجر هر دو در آثارشان تكرار ميشوند.  

روي ماه خداوند را ببوس مخاطـب را دربـاره سـؤال داسـتان بـه فكـر وامـيدارد و 
نويسنده با اين اثر، انتظار مخاطب را براي آثار بعدياش را در همين راستا باال مـيبـرد، 
به گونهاي كه نويسنده با شكلي مانند همين رمان يا موفقتر، به اين راه ادامه دهد، امـا
، مثـل اسـتخوان متأسفانه شاهد اين جريان هستيم كه در كتابهـاي بعـدي نويسـنده
خوك و حكايت عشق بيقاف، بيشين، بينقطه و... كمكم نويسـنده بـه جهـات ديگـر، 
بيشتر توجه پيدا ميكند، چنانكه داستانها از حالت معناگرايي، بـه سـمت ارضـاي نظـر
مخاطب پيش ميرود. اين مطلب در انتهاي همين رمان نيز ديده ميشود، كه داستان به 

سوي سير نزولي نامهخواني راه پيدا ميكند.   
در داستان استخوان خوك تصور ميشود نويسنده براي زن هرزة داسـتان دلسـوزي
كرده و از حقوقش دفاع ميكند. و در بعضي داستانهاي مجموعه داستان حكايت عشق 
بيقاف و... جريان شوخي چند جوان و چتبازي و در بعضي هم تقربياً متمايل به سـوي
فيلم فارسي قديمي ميشود، كه انتظاري را كه مخاطب بايد در ادامة معناگرايي و فلسفه 
و هستيشناسي داستان روي ماه خدا وند را ببوس، و قدرت و توجـه نويسـنده در ارائـه 

اين زمينهها از او داشته باشد، برنميآورد.   
  

كليد واژه:  
دهايي  از نكات ديگر داستان كه ميتواند در بحث درونمايه مورد توجه قرار گيرد، كـُ
است كه به نظر ميرسد نويسنده با هشياري خود آنها را انتخاب كرده است. لذا ميتوان 
آنها را به عنوان كليده واژههاي داستان در نظر گرفت. اين كدها عبـارتانـد از: انتخـاب
اسم يونس كه شايد بتوان دليلش را همان شك دانست؛ اسم سايه كـه وجـودش چـون
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كه مـوردنظر  سايهاي بر زندگي يونس افتاده است؛ يا توجه به مفهومي از سايه ـ نهاد ـ
روانشناساني چون فرويد و... است. همچنين شايد بتوان سايه را با نظرگاهي، بـه وجـه

اسطورهاي يا آركي تايپي يونگ نيز تعميم داد.   
كُد ديگر داستان بچه است. وجود بچه در آخر داستان را ميتوان به منزلة بازگشـت
به عوالم پاك كودكي انسان دانست. كد ديگر باال رفتن بادبادك است، كه مـيتـوان از
مـيتوانـد برگشـتن يـونس از آن مفهوم به خدا رسيدن را استنباط كرد. كه اين مفهـوم

شك و بازگشت دوبارة او، به سوي خدا باشد.   
  

شخصيتپردازي:   
يونس شخصيت اصلي است و بعد از او سايه و شخصيتهاي فرعي مهم عبارتانـد

از: مهرداد، دكتر پارسا مهتاب شهره بنيادي مسافر تاكسي، مادر دكتر پارسا و پرويز و...   
كتـابهـاي ديگـر شخصيتهاي روي ماه خدا را ببوس، همچون شخصـيتهـاي
زنـدگي امـروز مستور، خود را تكرار ميكنند. آنها ضمن اين كه گرفتـار روزمرّگـيهـاي
هستند، در اندوهي بزرگ، و در ساية مرگ و ترس از آن، دست و پا ميزنند. مرگ همه 
جا و هميشه در كمين آنهاست و اندوه آنها را رها نميكند. چنانكه در كتاب ديگر مستور 
«در  «استخوان خوك» ص79 چنين آمده: (آدمهاي امروزي پر از اندوه هستند.) مسـتور
مـيكنـد.  بيـان روي ماه خداوند را ببوس»، تمام افكار خود را از زبان اين شخصيتهـا
كاري كه برخي نويسندهها مثل ناباكوف، در بخشهايي از داستانهاي گروتسك انجـام
ميدادند. با اين تفاوت كه آنها ايرادها، انتقادها و.... اجتماع و جامعه را از زبان يك ديوانه 
ديگـرش نيـز و رواني، يا شخصي نامتعادل و.... بيان ميكردند. البته مستور در داسـتانهـاي
چنين شخصيتهايي را خلق كرده است؛ مثالً در اولين داستان از مجموعه داستان اسـتخوان
خوك و دستهاي جذامي، شخصيت ديوانه و نامتعادل دانيال را براي اينكار انتخـاب كـرده

است. و تمام سخنرانيها و فلسفهبافيها و نطق و ايراد و خطابههايش، توسط او گفتـه شـده 
است. نويسندة سبك گروتسك به خواننده اجازة انتخاب بين خوب و بد را نميدهد و بيشـتر

به ارائة نظريات دو قطبي خود ميپردازد. گاهي خوب و بد را آنقدر به هم نزديك ميكند كه 
تشخيص خوب از بد، براي خواننده دشوار ميشود. در رمان روي ماه خدا را ببوس، ايـن كـار



من امروزم با من ديروزم فرق كرده، نقد رمان «روي ماه خداوند را ببوس»  □ 187 

و  بيشتر بر عهدة عليرضا و سپس بقيه كه عبارتاند از: سايه، مهتاب، دكتر پارسا ـ نوشـتههـا
نظريات دكتر پارسا ـ ، جوليا، يونس و رانندة تاكسي و... گذاشته شده است.   

  
پيرنگ:  

مـيشـود؛ يعنـي روي ماه خدا را ببوس، بعد از چند صفحه، با گرة داسـتان شـروع
ـ با دو دغذغة فكـري ديگـران، كـه از نـوع ـ يونس جايي كه شخصيت اصلي داستان
1ـ  مـيشـود : دغدغة فكري خود اوست، برخورد ميكند و گرة داستان با آنهـا محكـم
ـ كه به گفتة مهرداد، مرتب از خود سـؤالهـاي ريـز و ـ همسر مهرداد سؤالهاي جوليا
درشت فلسفي دارد. 2ـ موضوع رسالة دكتراي خودش، كه بررسي علل خودكشي دكتـر
پارسا، استاد فيزيك دانشگاه است. اما بايد ديد گرهگشـايي داسـتان، در حـد ايـن گـره
است؟ در مورد اين عنصر از پيرنگ (گرهگشايي) بايد گفت: نكتة ظريف و مهمـيكـه در
اين داستان بايد به آن توجه كرد، جواب دادن به سؤالهاي فلسفي، دينـي اسـت كـه از
اهميت ويژهاي برخوردار است؛ چرا كه نويسنده ممكن است با يك نقطه نظر مثبـت يـا
منفي، حتي ممتنع، اعتقادات خود و خواننده را به چالش بكشد. و تأثير درسـت يـا غلـط 
روي مخاطب بگـذارد. كـه اگـر بخواهـد غلـط باشـد، كـاري اسـت كـه ممكـن اسـت
داستانهاي ضد مذهب هم قادر به انجام آن نباشند. در اين كتاب نويسنده سـؤالهـاي 
زيادي را در قالب گفتگو و جدل مطرح ميكند و جوابهايي هم ميدهد، اما آيا خواننده 
همة جواب يا جواب قانعكننده را گرفته است؟ در اين ارتباط بايد گفت، داستان تا آن جا 
ـ گرهافكني ـ و مرحلة بعدي آن ـ كشمكش ـ منحني پيرنگ را بدون  كه سؤال ميكند
اشكال طي ميكند و جذاب هم است و به لحاظ رابطة علت و معلولي نيز اشكالي بر آن 
وارد نيست، حتي داستان از تعليق خوبي هم برخوردار است. اما اين كـه نتيجـة حاصـله
بتواند مخاطب را بعد از اين همه سؤال، به جوابي كامل برساند يا پاسخ موردنياز خـود را
از آن دريافت كند، به همان عنصر پيرنگ ـ گرهگشايي ـ مربوط مـيشـود كـه در ايـن
مرحله گرهگشايي، با اشكال روبهرو ميشود. چرا كه ممكن است با اين نظر كه (انسـان
،)    همـه موافـق نيسـتند. و ايـن اسـتدالل اول بايد ايمان بياورد، بعد خـدا را قبـول كنـد
 نميتواند قانع كننده باشد. يا اين كه شك يك توهم است. ص 78. و از همه مهـمتـر
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جوابي است كه كتاب، در مورد بررسي علت خودكشي دكتر پارسا، به مخاطب ميدهد ـ 
به مخاطبي مثالً جوان و كنجكاو. ـ آيا عليرضا داناي كل است و جواب همة سؤالها را 

ميداند؟ و اصالً چه كسي جز خود خدا، حكمت خدا را ميداند؟   
را بدانـد. هـيچكـس  آيا بهتر نبود بگويد: هيچ كس نيست كه جواب همة سؤالهـا

نميداند حكمت خدا چيست. و در يك جمله (فقط او جواب همة سؤالها را ميداند).  
اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر بخواهيم داستان را در قالب داسـتانهـايي بـا
پيرنگ باز بررسي كنيم، كه در آنها همانگونه كه ميدانيم به سؤالهـا، يـا جـواب داده
نميشود و يا جواب قطعي داده نميشود. اين داستان نيز از محدودة آنها جدا نمـيمانـد. 
لذا براي پيرنگي كه در نقطة گرهگشايي و در بخش رابطه علت و معلولي جا نميافتد، و 
گره گشوده نميشود، بنابر مختصات اين گونه رمانها، نميتوان اشـكالي وارد دانسـت. 
نيـز برخـي از عناصـر ضمن اين كه اين را نيز بايد در نظر گرفت كـه در رمـان عقايـد
داستان از سوي نويسنده به عمد محدود ميشوند و راوي يا نويسنده بيشتر به گفتگـو و

مجادله، يا نظريهپردازي شخصيتها ميپردازد.   
از طرفي ميتوان به اين مطلب نيز اشاره كرد كه بعضي از نويسندگان امـروز توجـه
زيادي به برخي مشكالت زندگي دارند. مسائلي مانند فقر، فحشا، بيماري، جبر وراثتي و 
از بين رفتن ارزشهاي انساني و... را مورد سؤال قرار ميدهند، كه شايد بتوان به پارهاي 
از آنها در درونماية اين داستان رسيد. اين متون سبب ايجاد سؤالهايي بـراي مخاطبـان
ـ و مـواردي از ايـن ـ چگونگي هستي خود ميكند كه گاهي سؤالهاي هستيشناسانه
دست را به وجود ميآورند. نويسندگاني چون خوان رولفو نمونهاي از اين مقوله هسـتند. 
آنها در عين خونسردي، به نمايشي از ناهنجاريهاي جامعه خود ميپردازند. ايـن قبيـل
داستانها را كه امروز بيشتر با نام داستانهاي آخرالزماني ميشناسند، ميتوان مترادف با 
ـ و هم از ايـن ـ با در نظر گرفتن برخي تفاوتها داستانهاي ناتوراليستي قديم دانست
ذهنـي خـود بـه نوشـتن چنـين جهت كه ايـن نويسـندگان تحـت تـأثير دغدغـههـاي
داستانهايي ميپردازند و در واقع تعابير خود را از وقايع اطراف خـود مـورد نظـر دارنـد، 
ميتوان اين داستانها را مترادف با داستانهاي اكسپرسيونيستي دانست. روي مـاه خـدا
يـا سـنتيّ  را ببوس، برخي از اين ويژگيها را دارد كه اگـر از طريـق نقـد روانشناسـي
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بخواهد بررسي شود، شايد به دغدغههاي ذهني نويسنده، در باب سؤالهاي فلسفي كـه
از خود داشته است، برگردد.   

حال اگر با شيوة كالسيكتر اثر را بررسي كنيم، نكات ريزي را كه با روابط علـت و
معلولي پيرنگ هماهنگ نيستند، چنين برميشماريم:   

نگاه داشتن عاشقانهترين نامة دكتر پارسا به مهتاب، نزد شهرة بنيادي.   
داليل ناكافي ذكر شده براي ازدواج نكردن مهتاب و دكتر پارسا.   

داليل خودكشي دكتر پارسا.   
داليل بازپرس پروندة دكتر پارسا مبني بر: يأس و تجرّد و كار ذهني شديد.  

زاوية ديد:  
زاوية ديد داستان، منِ راوي است، كه انتخابي درست و بجاست؛ زيرا بـا توجـه بـه
احساس و درك و برداشت راوي در موارد مختلف و روايت آنها، بر باورپذيري و حقيقـت

مانندي داستان ميافزايد و صميميت بيشتري را با مخاطب ايجاد ميكند.   
امتياز:  

امتياز كتاب، در مفهوم تم و درونماية اصلي كتاب است. اما آنچه را كه نبايد ناديـده
گرفت، دغدغة اصلي نويسنده، يعني خدا محوري، تفكر و انديشة ايمان و تقدس، تالش 
انسان براي كشف خود و كشف معنا و خدا و ديـن، در داسـتان اسـت كـه حتمـاً داراي
ارزش فوقالعاده است؛ دغدغهاي كه دركتابهاي ديگر او هم مورد توجـه قـرار گرفتـه
است. چنانكه حتي اسامي داستانهايش را برمبناي آنها انتخاب كرده اسـت. مثـل: روي
ماه خدا را ببوس. استخوان خوك و دستهاي جذامي، ما ادريـك يـا مـريم، هـل مـن
محيض، چند روايت در بارة خداوند و... و نوشتن كتابهايي با چنين درونمايهها، آن هم 
در زماني كه برخي به ادبيات اروتيك و ادبيات پرفروش توجه دارند، قابل تأمل است.   
مطلب ديگر توجه به وجه فلسفي اثر است كه داستان را از يك الية داسـتانگـويي
ل دربـارة سـؤالي فلسـفي و پيـداكردن  ساده، فراتر ميبرد و مخاطب را به تفكـر و تأمـ
كـار ـ اگر حساب شـده و صـحيح از پاسخي براي آن وادار ميكند. كه اين سؤالها نيز

درآيند و اثر معكوس نگذارند ـ ميتوانند از امتيازهاي ديگر اثر باشند.   



  

  



  

  
  
  
  
  

هر كسي كو دور ماند از اصل خويش  
نقد «تاالر پذيرايي پايتخت» اثر محمدعلي گوديني  

  

مقدمه:  
محمدعلي گوديني متولد سال 1335 است. او در شهر كنگاور ِ استان كرمانشـاه بـه
دنيا آمده است. گوديني در كارنامة ادبي خود، لبخند تلخ، كنار جـادة خـاكي و مجموعـه
داستان سيالب را نيز دارد. از او به عنوان نويسنده حوزه ادبيات كارگري نام ميبرند.   

  
چكيده:   

تاالر پذيرايي پايتخت، اثري از محمدعلي گوديني است، كـه 296 صـفحه و بهـاي
چهل هشت هزار ريال دارد. اين رمان شش فصل دارد، بـا قطـع رقعـي و شـمارگان دو
1388، بـه كوشـش مركـز هزار پانصد نسخه. اين رمان را انتشارات سورة مهر در سـال
آفرينشهاي ادبي حوزة هنري، چاپ كرده است. اين كتاب داراي رتبة تقـديري در دورة 
اول جشنوارة داستانهاي انقالب است. از مشخصات ظاهري اين كتاب، ميتوان به جلد 
سياه آن اشاره كرد كه برخالف آثار ديگر سورة مهر، مفهوم چنداني از كتـاب بـه دسـت
نميدهد. موضوع اين كتاب دربارة انقالب سفيد و تقسيم اراضي و بعـد از آن مهـاجرت
مردم به تهران و مشكالتي كه از اين طريق دامنگير آنها ميشود، نوشـته شـده اسـت. 
اين كتاب همچنين به جريان 15 خرداد سال 42 نيز ميپردازد. تاالر پـذيرايي پايتخـت، 
به عنوان برگزيدة دهمين دورة جايزه كتاب فصل و تقدير شـده در اولـين دوره داسـتان

انقالب است.   
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خالصه داستان:  
خالصة كامل كتاب متني طوالنيتر را ايجاب ميكند كـه در فرصـت ايـن گزيـده
نميگنجد، لذا نگارنده شمايي كوتاه از كتاب را فقط براي آشنايي مختصـر مخاطـب بـا

داستان تقديم ميدارد تا بتواند روي نقد آن تأمل كند.  
بـرف رود،  موضوع رمان از روستاي پاميل و چند روستاي اطـراف آن بـه نـامهـاي
چغاپيره و گود پهن و... شروع ميشود. به اين ترتيب كه بـا پيـادهكـردن طـرح تقسـيم
ـ در اين روستاها نيز ماننـد روسـتاهـاي ـ يكي از اصول انقالب سفيد زمان شاه اراضي
مـيدهـد.  ديگر، دگرگونيهايي رخ ميدهد كه تمام زندگي آنها را تحت تأثير خود قـرار
بخشي از اين تأثيرات مربوط به اختالفات بين اهالي و همچنين كشيدن پاي امنيـه بـه
روستا، و بخشي ديگر موجب رهاكردن روستا و آمدن آنها به سوي شهرهاست. غالمعلي 
ـ پسر نوجواني است كه با سه خواهر و دو برادر و پدر و مـادر ـ شخصيت اصلي و راوي
خود در اين روستا زندگي ميكند. او نيز در پي آمدن خانوادة عمويش به شهر ميآيـد و
با تحمل سختيهاي بسيار و انجام كارهاي سخت مانند فرفـره و جغجغـه فروشـي، آب 
فروشي، شاگردي بازار تره بار و ميوه، شاگرد قهوهچي، شاگرد ماستبندي و... بـه رنـگ
مردم شهري در ميآيد. او بعد از سربازي در بخشهاي آخر رمان، در اسـتخدام كارگـاه
پارچهبافي درميآيد. همچنين داستان حكايت از آمدن روستائياني ديگر از آبادي پاميل و 
ديگر آباديها دارد، كه هركدام با چـه مشـكالتي روبـهرو مـيشـوند. بـيش از هـركس 
براتعلي، پسر عمويش درگير اين ماجرا ميشود؛ چرا كه هم معتاد و هم دزد ميشود. اين 
جريان روز به روز خسارات و مشكالتي به بار مـيآورد كـه امـامخمينـي بـه انجـام آن
اعتراض ميكنند، و در پي آن جريان كشتار پانزده خرداد به وجود مـيآيـد و در نهايـت 
امام تبعيد ميشوند. غالمعلي به سربازي مـيرود و خـانوادهاش هـم بـه پايتخـت كـوچ
ميكنند و ابتدا در يك مرغداري ساكن ميشوند. ناصر نجله يكي از اهالي آبادي، بعد از 
مهاجرت به خدمت دولت و امنيت درميآيد و كار و بارش خوب مـيشـود و صـاحب دو
دانگ از سينماي آبي و دو دانگ از تاالر پذيرايي پايتخت ميشود. او همچنين خان شده 
ـ  و با نخستوزير رفت و آمد دارد. شجاعالدين كه در دفتر مصالح فروشي كـاظم خـان
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پايگاهي كه براي روستائيان، سخنراني ميكند ـ دستگير و زنداني ميشود، كه همزمـان
با آن، عروسي براتعلي را در همان تاالر پذيرايي پايتخت جشن ميگيرند.   

  
مشخصات رمان:   

مكتب: اين كتاب را ميتوان رماني رئاليستي با رگههايي از ناتوراليست بـه حسـاب
آورد.   

ژانر: سياسي ـ تاريخي ـ اجتماعي   
مكان: روستاي پاميل، تهران  

زمان: از سالهاي چهل و يك تا يكي دو سال پيش از انقالب   
عنصر غالب: درونمايه   

  
نقد كلي و درونمايه:  

درونمايه مهمترين بخش اين رمان را تشكيل ميدهد، زيرا براي غالب بودن خـود، 
ـ از قصـه عالوه بر بخش تكنيكي كه تمام عوامل كتاب را در خدمت خود گرفته اسـت
تا شخصيت و موقعيت و ابزار و فضا و مكان و زمـان و... ــ اشـاره بـه اهميـت جريـان 
ـ اجتماعي مهمينيز دارد، و به لحاظ موضوعي داراي اهميـت اسـت.  ـ سياسي تاريخي
چرا كه بسياري از جريانهاي قبل از انقالب كه منتهي به انقالب شدند، ريشـه در ايـن

موضوع و موضوعاتي در ارتباط با اين موضوع و مانند اين داشتهاند.   
ـ اجتمـاعي  ـ سياسـي در بخش درونمايه، نويسنده به چندين موضوع مهم تاريخي
توجه دارد كه مهمترين آن جريان تقسيم اراضي است كـه آثـار آن تـا امـروز همچنـان
ادامه دارد. اين رمان تأكيد دارد بر نتايج حاصله از تقسيم اراضي كه موجب اختالف بين 
روستائيان، و ناديده گرفتن حقوق بعضي از مالكان كه با زحمت زمينهايي را بـه دسـت
هسـتيام را شـاه و آورده بودند و از دست دادهاند، (ص 72. من هم مثل بقيه مالـكهـا
رعيت هورا كشش به ناحق از دستم درآوردند). و همچنين اشاره دارد به هرج و مرجهـا، 
تغييرات، چشم همچشميها، تنبليها و... كه بعد از تقسيم اراضي به وجـود آمـد. تصـور
اوليه رعيت از تقسيم اراضي، به گونهاي بود كه موجبات رضايت آنها را فراهم مـيآورد: 
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(صفرعلي گفت براي ما كه بد نشد يك شبه الكي الكي خودمان ارباب خودمان شـديم. 
كـوچ ص 85.)، (رعيتها به حساب خودشان از بنـد مالكـان رهـا شـده و بـه شـهرهـا
ميكردند. ص68.) اين امر كمكم به مسائلي ديگر تبديل شـد كـه در نهايـت موجبـات
مهاجرت روستائيان از روستاها به شهرها و رويارويي آنها با مسائلي شد كه پسزمينهاي 
در  براي پذيرش و تطبيق خود با آن را نداشتند. چنانچه زندگي در حاشيهها و آلونكهـا
حواشي شهرها و مشكالت بيكاري، فقر، اعتياد، بيماري جسمي و روحي و جنسـي و... 
را به بار آرود، كه اينها خود مولد مشكالت ريز و درشت ديگري شـدند. ايـن جريـان از 
همان زمان تا امروز يكي از دغدغههاي جدي اجتماع بوده و هست و توجـه بسـياري از
دلسوزان واقعي جامعه را به خود جلب كرده است. كتاب اذعان دارد كه بعضـي از مـردم
به خصوص مردم ده پاميل، كاري در اين باب انجام ندادند: (بـه سـبب مخالفـت آقـاي
خميني با اين كردار شاه، توي تهران و شهر ورامين و اطراف و دهات حدود آن محـال، 
طوري قيام افتاد كه گفتند چند هزار مخلوق بيگناه خونشان ريخته شد، ولي اي رعيـت
بيتقوا... ص23). نويسنده در ص 236، بار ديگر به نظر مخالف امام در ارتبـاط بـا ايـن
آيـتاهللا خمينـي هـم در و نصـيحتهـاي جريان اشاره ميكند. (خب آن همه فريادهـا

اعتراض به اين مسأله بود).   
به اين ترتيب، يكي از عوامل و شايد مهمترين عامل جريان پانزده خـرداد چهـل و
دو، همين امر معرفي ميشود. كه اگر از پرگوييهاي روايت، به خصوص در بخشهـاي
اولية كتاب بگذريم، ميتوان گفت توانسته است اين مفهوم را با استفاده از تخيل و خلط 
آن با واقعيتهاي ديگر، به چالش كشيده و توجه مخاطب را بـه آن جلـب كنـد. تأكيـد
روي مهاجران روستايي در رمان بيش از موضوعات ديگر است كه بعد از آمدن به شـهر
و افتادن در گرداب آن، و معضالتي كه براي اين گونـه افـراد وجـود دارد، نـه تنهـا بـه
دستاوردهاي اين اصل نرسيدند، بلكه دچار مشكالتي شدند كه ديگر نـه روي بازگشـت

به موطن خود را داشتند و نه توانايي ادامة زندگي در شهر را. جلوهها و آراستگيهاي ظاهري 
شهر آنها را فريفت و به خود جلب كرد، اما بعد از مدتي هر يك از آنها گذشته و اصل خود را 
طلب ميكردند. ـ هر كسي كو دور ماند از اصل خـويش، عاقبـت بـاز جويـد روزگـار وصـل

خويش ـ كه به مثابة نوع مادي و زميني اين جريان را در اين شعر ميبينيم.  
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موضوع تقسيم اراضي مربوط به اصالحات ارضي، اولين اصل از انقالب سـفيد بـود 
كه ميخواست رژيم ارباب و رعيتي را ملغي كند. اين اصل در چند مرحله انجام شد و از 
همان ابتدا كه قرار بر انجام آن شد، رعيت حق مالك را نميداد و منتظر اصالحات بـود
و همين امر موجب اختالفات بين آنها ميشد. كه در مراحل بعدي اختالفات شديدتر شد 
و در مرحلة آخر كه قانون ميگفت مالكان بايد يا زمين خود را به اجارهداران بفروشند يا 
آن را با آنها تقسيم كنند، باز اختالف از بين نرفت و در عوض اين كشاورزي بومي بـود
كه كمكم از بين ميرفت. به اين ترتيب كه در اثر كار نكـردن يـا كـمكـاري و اهميـت
ندادن به كشاورزي، كمكم كمبود محصوالت و احتياج و وابستگي بيشتر به نوع خارجي 
آنها به وجود آمد. از طرفي رعيت با تغييري كه رخ داده بود، خود نيز تغيير كرد. او ديگر 
خود را آزاد ميديد. آنگونه كه الزامي بر ماندن خود در روستا و ادامة كشاورزي نبيند، او 
تمايل به شهرنشيني و مهاجرت و حتي ظاهري شهري پيدا كرد. سعي بـر خودنمـايي و
پوشيدن لباس شهري به جاي لباسهاي روستايي و كفش به جاي گيوه و... از عـواملي
بود كه ظاهر او را تغيير ميداد و چشم و همچشمي براي مهاجرت و شهرنشـيني عامـل
مهمتري بود كه سبب شد خانه و زمينهاي خود را رها كند و به شهرها هجـوم بيـاورد. 
اين موضوع با مخالفت علما به ويژه امام روبهرو شـد و بـا اعتـراض ايشـان، مـردم نيـز
اعتراض كردند و در تهران، قم، مشهد و شهرهاي ديگـر بـه تظـاهرات پرداختنـد. ايـن

اعتراضها قيام پانزده خرداد را به وجود آورد. كه ريشه در جريان انقالب داشت.   
ـ اسـت كـه توسـط منصور نخست وزير شاه موضوع ديگر كتاب، اشاره به كشتن ـ
بخارايي، هرندي، نيكنژاد و اماني انجام شد، كه البته اين موضوع هم بسيار مهم بـوده، 
ولي نويسنده آن را در همين اندازه گذاشته و به آن نپرداخته است. همچنين به موضـوع 
جشنهاي دو هزار و پانصد ساله نيز در حد اشاره پرداخته است؛ موضوع كشف حجـاب، 
موضوع قانون كار با ماده 33، موضـوع هفـده دي و جشـن آزادي زنـان، و موضـوعاتي 
ديگر، كه به هر كدام اشارههايي شده و سپس رها شدهاند. موضوع ناصر نجلـه كـه بـه
خدمت سازمان امنيت درآمده است نيز نيمهتمـام رهـا شـده اسـت. علـت عمـدة پـيش
كشيدن اين مطالب و رها كردن آنها بايد اين باشد كه رمـان ادامـه دارد و در جلـد دوم

شايد تمامي اين موارد به سامان برسند.   
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مطلب مهمي كه در اين بخش بايد گفت، اين است كه داستان با وجـود توجـه بـه
موضوع پراهميت تاريخي، فاقد اليههاي زيرين و همچنـين فاقـد هـر نـوع احسـاس و
عشق، و لطافتهاي عاطفي، چه به لحاظ مفهومي و چه به لحاظ زباني است كه بتوانـد
به نوعي جذابيتهايي در حاشيه براي خوانندگان جوان نيز در برداشته باشد كـه بتواننـد

به واسطة آنها به حقايق مهم تاريخي و سياسي دست يابند.   
  

ساختار:   
گرهـي نـدارد كـه بـا آن ـ غالمعلي ــ در بحث ساختار بايد گفت شخصيت اصلي
درگير شود. او در ابتداي داستان نوجواني حدود دوازده ساله يا بيشتر است كه در انتهاي 
داستان به سربازي ميرود. او در جريان موقعيتهايي قرار ميگيرد كه بـه آن اعتراضـي
ندارد و اگر هم دارد، خود را با آن وفق ميدهد، يا نميدانـد كـه گـره دارد، و يـا بـا آن
درگير شده است يا نه. در واقع او موضوع تقسيم اراضي و عواقب آن را آنگونه كه بايد، 
درك نكرده است و اين به واسطة سنّ و سال اوست كه اگر شخصيت اصـلي بـه جـاي
مـيشـد، بـا نوجواني، در جواني با اين رويكرد سياسي كه گره بزرگساالن اسـت، آشـنا
موضوع، بيشتر درگير ميشد، يا مانند پسر عمويش به طور غير مستقيم تحت تأثير آثـار 
آن قرار ميگرفت. چنانكه او معتاد ميشود و دست به دزدي ميزند و زني روسپي را بـه
 - - غالمعلـي همسري ميگيرد و پول عروسياش را ميدزدند و... اما شخصيت اصـلي
هم صاحب كار ميشود، و هم درس ميخواند و هم خود را با اوضـاع اطـرافش تطبيـق 
ميدهد. به اين ترتيب، داستان فاقد گره و بالطبع كشمكش و گـره گشـايي اسـت و در
واقع ساختار خاطره دارد. چرا كه انتهاي داستان منتج پيرنـگ نيسـت، و بـه تغييـرات و
نش و نگـرش شخصـيت اول در  مشكالت براتعلي مـيپـردازد و شخصـيت، مـنش، كـُ
راستاي همان روند قبلي پيشرفت ميكند و بزرگشدن او را نميتـوان تحـول او فـرض
در  كرد. اما مطالب فوق، دليل بر ناتوراليستي بودن رمان نيز است. ايستايي شخصيتهـا
برابر اموري كه برايشان ترتيب ميدهند و همچنين توجه به عوامل جبـري كـه بنـا بـه 
بيولوژيك بودن آن است و ايـن كـه يـك روسـتايي، زادة روسـتايي اسـت و بـا همـان
مشكالت دست به گريبان است، و در هر شرايطي بايد با مشـكالت روسـتائيان روبـهرو 
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باشد. ـ مگر مانند ناصر كه خود را بـه سـازمان امنيـت بفروشـد. ـ ديگـر جبـر فكـري: 
(پيشاني نوشت ما هم اين است. ص144.)، (شما دو تا هم مثل ما بد اقباليـد. ص143.) 

كه در هر دو طريق موضوع اختيار نفي ميشود.   
نكتة ديگر اين كه، روايت رمان در بخشهاي اوليه داراي حركتهاي بسياري است 
كه در تعاملي نامتناسب با عمل قرار ميگيرد ـ عدم توجه به موضوعي كه يـوجين ويـل
ـ چنانچه موضوعها و موقعيتهاي زيـادي  بر آن تأكيد داشت؛ «توالي حركت و عمل».
ارائه شود، شخصيتهاي بيشماري وارد داستان ميشوند، ولي عملي صورت نميدهند. 
در واقع دليل آوردن اين همه شخصيت، بدون هدف و توصيف و گزارش موقعيـتهـاي
اضافي مشخص نيست. در واقع موضوع مهميكه اكثر بزرگان ادبيات به آن اشاره دارند، 
استفاده از تفنگي است كه به ديوار آويخته شده است، كه مورد توجه قرار نميگيرد. اين 
موضوع در كتاب به ميزان زيادي ديده ميشود، به همين دليل است كه نميتـوان از آن

گذشت. اشخاصي كه بي هيچ دليل وارد داستان ميشوند و حتـي گـاهي هـيچ كنشـيُ
انجام نداده، از آن خارج ميشوند، و شخصيتي ديگر وارد ميشود و باز همين روند. بايـد
گفت شخصيتهاي بيشمار براي داستان زماني امتياز محسوب ميشود كه دليلي براي 
ـ و حضورشان معنا و مفهومي، كد، نمـاد  ـ مانند جنگ و صلح تولستوي آوردنشان باشد
و كنشي معنادار را در پي داشته باشد. لذا فقط آوردن موقعيتها و اسامي شخصيتهـا و 
بعد فراموش كردن آنها امتياز محسوب نميشود. به عنوان مثـال فقـط در يـك بخـش
ــوان اشــاره كــرد. شــايد بتــوان گفــت  ــه صــفحات 56-57-58- و... مــيت كوچــك ب
مـيكننـد، و همـه همـديگر را شخصيتهاي روستا به فراخور آبادي كه در آن زنـدگي
ميشناسند، و در اكثر كنشهاي خود يا با هم هستند، يا در جريان امور قرار مـيگيرنـد، 
ولي اگر آنها كمكي به پيشبرد داستان نداشته باشند، داستان را به گزارشـي و يـا روايـي
بودن نزديك ميكنند. به خصـوص كـه اگـر فقـط رفتارشـان توصـيف شـود. چنانچـه
شخصيتهاي اصلي بهتر است داراي روانشناختي و هويت و گذشـته و بـود نمـود و... 
باشند. شخصيت اصلي نوجواني است كه از سن حدود دوازده سالگي شناخته ميشـود و
از كودكي و گذشته او و بقيه اشخاص داستان عالئق و نقاط قوت و ضعفها، عـادات و
اخالق قبلي آنها موردي در دست نيست. اكثر آنها فارغ از شخصـيت معنـايي هسـتند و
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بيشتر شخصيتهاي كنشي هستند خيلي از آنها را ميتوان از داستان حذف كـرد بـدون
اضـافي، تمركـز آنكه لطمهايي به داستان وارد شود. در واقع همين تعدد شخصيتهـاي
روي شخصيتهاي اصليتر را كمتر ميكند. تمركز بر شخصيتي كه به معناو غايـت، يـا
بيمعنايي و بيغايتي توجه دارد، و به همين دليل تقابلي بـراي ايـن دو نـوع شخصـيت
ـ از نظـر وجود ندارد. شخصيتها در پي سرنوشت تعين شده خود، بنا به حكم ايسـتايي
تفكر - كه نويسنده براي شان در نظر گرفته، و هم چنين بنا بر وجه ناتوراليسـتي نقـش
ـ آن را ميپذيرند و بـا آن ـ آنچه را كه حكومت و دولت براي شان در نظر گرفته خود،
ـ و در مورد شخصيتهايي كه دست به كشتار نخست وزير ميزننـد يعنـي كنار ميآيند

شخصيتهاي پويا، اطالع چنداني داده نميشود.   
زاوية ديد داستان منِ راوي اسـت كـه از نـوع درون رويـداد اسـت؛ چـرا كـه راوي
خودش در داستان حضور دارد و كنشُ انجام ميدهد، اما گاهي بـه دانـاي كـل محـدود
تبديل ميشود، كه بايد گفت براي رمان بهتر است از زاوية ديدي بيش از يـك نظرگـاه
استفاده شود، به خصوص در باب نظرگاه اول شخص؛ چرا كه ايـن زاويـة ديـد درسـت
است كه داراي صميميت و متمركز است و حقيقت مانندي داستان را باال ميبـرد، ولـي
را روايـت كنـد و  داراي محدوديتهايي است كه نميتواند بقية اشخاص و موقعيـتهـا

ناچار گاه دچار تخطّي ميشود.   
   

نثر:  
روايت داستان ساده و خطي، بدون تداعيهاي بلند و فلشبكهاي ريز و درشـت، و 
اگـر موضـوع از نظرگاه راوي نوجوان، تا زمان جواني او صورت مـيگيـرد. ايـن روايـت
سياسي نداشت، بنا به نثر و روايت نوجوان آن، ميتوانست داستاني در بارة نوجـوان نيـز
باشد. اما نوع موضوع تاريخي و سياسي آن مانع اين امر شده است. داسـتان در بخـش-
هاي اوليه مطولنويسي و توصيفهاي بسـيار دارد. تكـرار بعضـي كلمـات، جملـههـا و 
مفاهيم كه گاهي غير ضروري به نظر ميرسند، در داستان زياد ديده ميشود. كه در اين 
ارتباط بايد به كوه يخ همينگوي اشاره داشت و اين كه ميتوان با كـمتـرين اطالعـات، 
مـتن بـه رفتـار بيشترين مطلب را ارائه داد كه تأكيـد بـر ايجـاز دارد. ناسـزاگوييهـاي
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ناشايست امنيه و دولتيها با رعيتها اشاره دارد، اما شايد ميشد به جاي كلمات ركيك، 
از كلماتي با همان مفهوم استفاده كرد؛ چرا كه استفاده از هر واژه و جمله در مـتن، اگـر
به جاي جلب توجه، دليل منطقي داشته باشد، از مقبوليت بيشتري برخوردار است. ضمن 
ـ بـا اين كه نثر از پرداخت قوي برخوردار نيست، و شـتابزدگي در بخـشهـايي از مـتن
(بـاد ـ ديده ميشود. چنانكه در يك سوم سطر چند اتفاق مـيافتـد :  وجود مطولنويسي
بـااهميـتتـر از آمد تند و خنك. گرما را برد. باد افتاد ص54). اگر بـراي موضـوعهـاي

پرداخت قويتر استفاده شود، خواننده براي خواندن راغبتر ميشود.   
تكرارها: كلمات مف، پرنفس.   

  
امتياز:  

ـ ابـزار و وسـايل و  توجه به ادبيات بومي و ترسيم فضـاي روسـتايي و جزئيـات آن
ـ و بعضي از فرهنگ و خرده فرهنگهاي اين روستاها، يكـي از نحوة زندگي و موقعيت
امتيازهاي مهم رمان است. كه نويسنده با تمام ريزهكاريهاي آن آشنا بـوده و توانسـته
و  است با ايجاد فضايي درست، عيار حقيقت مانندي داستان را باال ببرد. توصيف دعواهـا
اختالفهاي مردم ده كه براي جبران خسارت، گندم و جو ميدهند، و توجه بـه فضـاي
پختن نان، قالي بافي و اليروبي جوها و... از جزئياتي اسـت كـه بـه خـوبي نويسـنده از
عهدة آن برآمده است. اين مطلب نمايانگر آشنايي نزديك او با اوضاع و احوال و شرايط 
آن و تجربة زندگي در چنين مكانهايي است. همچنين توجه به تـاريخ و حـوادث آن و
انگيزههاي به وجود آمدن حوادث تاريخي، اجتماعي و سياسي از جمله به چالش كشيدن 
جريان تقسيم اراضي و تأثير آن روي مردم نيز از مواردي است كه اهميت ويژهاي دارد. 
چنانچه سرچشمه و مبدأ مهاجرت و آوارهشدن روستائيان شد، كه از ديگر امتيازهـا و در 
بـه وجـود آمـدن واقع مهمترين آنها و موضوع اصلي كتاب است. توجه به زمينـههـاي
انقالب كه از همان سالهاي چهل و دو و سالهاي ماقبل آن مثـل چهـل و يـك كـه

انقالب سفيد به وجود آمد، از ديگر امتيازهاي رمان محسوب ميشود.   



  

  



  

  
  
  
  
  

قره قيطاس 1 و 2 و 3  
نقد رمان «طبقة هفتم غربي» اثر جمشيد خانيان  

  

مقدمه:  
جمشيد خانيان در سال 1340 در آبادان متولد شده است. اولين مجموعه داستان او، 
ديگـر او بـا در سال 1372 چاپ شد. و آثار بعدي او با نام بازي روي خط ممنوع، رمـان
موضوع انقالب اسالمي، و رمان كودكيهاي زمين و مسـبور در موضـوع دفـاعمقـدس، 
چاپ شده است. از ديگر آثار او ميتوان از غوص تميز، چهارمين نامه، عشق سال ريكن 
و وضــعيتهــاي نمايشــي دفــاع مقــدس، نــام بــرد. او در پرونــدة هنــري خــود ســابقة 
كتـاب در سـال نمايشنامهنويسي نيز دارد، چنانكه نمايش قلـب زيبـايي پـابور در قالـب
2005 از طرف كتابخانة مونيخ، در فهرست كتابهاي خواندني كـودك و نوجـوان قـرار

گرفت.   
  

چكيده:  
طبقة هفتم غربي، اثري از جمشيد خانيان، كه براي نوجوانان نوشته شده است. اين 
كتاب در قطع پالتويي و در79 صفحه، توسط نشر افق چاپ شده است. اولين چاپ ايـن
كتاب متعلق به سال 1387 است. طبقة هفتم غربـي، برگزيـدة جـايزة اصـفهان، شـهيد
غنيپور و شوراي كتاب كودك است. اين اثر، زباني ساده و مناسب با زبان نوجـوان دارد
و تمام رمان را ميتوان در دو ساعت خواند. اما اين به آن معنا نيست كه مفاهيم آن نيـز
در سطح باشند، بلكه نويسنده به مواردي اشاره دارد كه هم براي نوجـوان و هـم بـراي
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بزرگسال قابل تأمل هستند. موضوع اين كتاب در ارتباط با كاركردن نوجواني است كـه
حدود پانزده سال دارد. اين داستان همچنين اشاره به دنياي متفاوت نوجوانان بـا هـم و 
همچنين بزرگساالن با هم دارد، و نيز توجه به روابـط صـميمانة يـك نوجـوان دارد، بـا

مردي كه ميتواند جاي پدر بزگ او باشد.   
  

مشخصات كتاب:   
مكتب: واقعيتگرا (رئاليسم)  

نوع (ژانر): خانوادگي ـ اجتماعي  
زمان: كمتر از دو روز  

مكان: تهران   
عنصر غالب: درونمايه  

  
خالصه:  

اميرعلي پسر نوجواني است كه حدود پانزده سال دارد. مادر او خياط است و پـدرش
كه جنگلبان بوده، در اثر افتادن درخت بريده شده رويـش، جـان خـود را از دسـت داده
ـ دوست مادرش ـ براي كار پرسـتاري، بـه طبقـة هفـتم است. او با توصية مهين خانم
آپارتماني ميرود كه پيرمردي با دخترش در آن زندگي ميكنند. پيرمـرد بيمـار اسـت و
چند روز است كه با اصرار خود از آسايشگاه به خانه برگشته است. دخترش كارمند است 
و نميتواند مدام از او نگهداري كند. او بايد به زندگي خود نيز برسد. اما ايـن چنـد روزه
كه پدرش را از آسايشگاه آورده، خودش از او مراقبت كرده است. اميرعلـي تـوان مـالي
اسـت. بـراي همـين نامطلوبي دارد، قبل از اين هم در يك تعويض روغنـي كـار كـرده
تصميم سعي دارد كارش را خوب انجام دهد. دختر پيرمرد دستورهايي دارويي و غـذايي
پدرش را به اميرعلي ميدهد و به او ميگويد مواظبش باشد. بعد هم از محل كـار خـود
مرتب به اميرعلي تلفن ميزند و از حال پدرش جويا ميشود. اميرعلي دستورهاي زن را 
گوش ميكند، اما به خواستههاي پيرمرد نيز نميتواند جواب منفي بدهد. و هر چه كه او 
ميخواهد، برايش انجام ميدهد. او پيرمرد را كول ميگيرد و به طبقه پايين مـيآورد تـا 
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از نور آپارتمان استفاده كند. بعد هم با سختي او را به خارج از آپارتمان مـيبـرد و طبـق
خواستة خود پيرمرد، سوار دوچرخهاش ميكند. پيرمرد هم در كودكي دوچرخهاي داشـته 
كه اسمش را قره قيطاس گذاشته بود اميرعلي حرفهاي پيرمرد را گوش ميكند و بعـد
ايـن كـه بـا از دوچرخه سواري او را به خانه برميگرداند و به حمام مـيبـرد. پيرمـرد از
اميرعلي است، احساس رضايت ميكند و به او ميگويد كـه امـروز بـه او خيلـي خـوش
گذشته است. و از او ميخواهد كه برايش بلوط بياورد. اميرعلي روز دوم بـا جيبـي پـر از
بلوط و با سختي از صد و چهل پله باال ميآيد. وقتي به خانة پيرمرد ميرسد، ميبيند در 
نيمه باز است و دخترش روي صندلي نشسته، در حالي كه چشمهايش قرمز شده اسـت. 
مـيگويـد ديگـر اميرعلي از او به خاطر دير رسيدنش معذرتخواهي ميكند، امـا دختـر
مـيآورد و روي  احتياجي براي معذرتخواهي نيست. و اميرعلي بلوطها را از جيـبش در

ميز ميگذارد و برميگردد.   
  

ساختار:  
اميرعلي و پيرمرد هـر دو شخصـيت اصـلي هسـتند. اميرعلـي پررنـگتـر اسـت و 
شخصيت اول محسوب ميشود، اما برخي ويژگيهاي شخصيت اول را ندارد. كه يكـي
از آنها گرهگشايي در راستاي تالشهايي است كه انجام داده اسـت، و ديگـري تحـولي
است كه بايد در ادامة همان موضوع به دست آورده باشـد. گـرة او فقـر اسـت، كـه بـه
خاطرش مجبور شده از سني حدود پانزده سال يا كمتر، كـار كنـد؛ يعنـي حتـي قبـل از
پرستاري از پيرمرد داستان، در تعويض روغني كار مـيكـرده. لـذا سـعي و تـالش او در
ارتباط با گره نيز مشخص است. اما كشمكشي كه او را در تقابل با كسي قـرارش دهـد، 
ندارد؛ كسي كه در مقابلش بايستد و مانع او شود و در واقع او در مقابـل گـروه و كسـي
قرار نميگيرد. او از همان ابتداي ورود به ساختمان و با رو در رو شدن با افراد ساختمان، 
از نگهبان ـ مرغ ماهيخوار ـ گرفته تا ساكنيني كـه بـا او در راه پلـه و داخـل آسانسـور 
برخورد داشتهاند، متوجة تفاوتهايي ميشود كه بين آنها و خودش است. در واقـع همـه
در دنياي متفاوتي با او قرار دارند. ناآشنايي او با برج يا آپارتمـان چندطبقـه، آسانسـور و
باالرفتن از صد و چهل پله براي رسيدن بـه آپارتمـان مـوردنظرش، و... او را ملـزم بـه
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تالشي ميكند براي تقابل با مواردي كه پيش رو دارد. او ميخواهد از پسِ كاري كه به 
او محول شده، برآيد. حتي خود را ملزم ميبيند سنّش را بيش از آنچه كه هست، بگويد، 
تا كارش را از دست ندهد، تا مادرش نگويد كه عرضه ندارد. تا اين بخش از پيرنگ و تا 
نقطة اوج داستان، به لحاظ ساختاري در هـرم فريتـاك در پيرنـگ، مشـكلي بـه وجـود
نميآيد. ـ كه البته كشمكشهاي او فقط با خودش است. ـ اما در گرهگشايي و تغييـر و
تحول او برخالف تالشي كه كرده، به جاي به ثمر رسيدن و يا ادامه راه در همان راستا، 
ناچار است خيلي زود از ادامة راه باز ايستد. او يك روز بعد دوباره بيكار ميشود. در اين 
بخش نه تنها گرهگشايي صورت نميگيرد، بلكه مشكلي مهم برايش به وجود ميآيد كه 
مرگ پيرمرد است. زحمات او بينتيجه ميماند. در واقع تغييري كه در داستان به وجـود
ميآيد، در جهت مخالف سعي اوست. تحول در پيرمرد اسـت كـه بـا مـرگ او صـورت
ميگيرد. كه تحولي قويتر است. به اين ترتيب، عمل داستاني در ارتباط با ساختار رمان 
از وحدت الزمه برخوردار نميشود. داستان پايانبندي تقريباً بازي دارد چرا؛ كه خواننـده
بايد خود بگويد كه علت مردن پيرمرد ناپرهيزي اوست يا حرفهاي اميرعلي در ارتبـاط

با درخت پير؟ يا مواردي از اين دست و يا هيچكدام.   
مطلب ديگر در ارتباط با مشخصات رمان و داستان بلند و داستان كوتـاه اسـت كـه
بايد به آن توجه شود. هريك از اين ژانرها به دليل تعداد شخصـيتهـا، حـوادث، زمـان
جاري داستان، مكان، حجم نوشته، گرههاي داستاني، موقعيتها، و سـاير عوامـل، خـود
افتراقاتي دارند كه بايد مالحظه شود. و همين افتراقات است كه تعريف بين داستان بلند 
و رمان و حتي داستان كوتاه را مشخص ميكند. رمـان چـه نوجـوان و چـه بزرگسـال، 
ميتواند با تعداد نامحـدوي شخصـيت سـر و كـار داشـته باشـد، كـه هـر يـك از ايـن
شخصيتها با موقعيتها و حوادثي درگير شوند و در يك پروسه طوالني جريان داستان 
را با خود پيش ببرند. گاهي تعداد شخصيتهاي اصلي و فرعي رمان بسيار زياد هسـتند. 
و گاهي از نظر زماني داستان به چند نسل ميرسد و به مكانهاي مختلـف در دنيـا نيـز
كشانده ميشوند. اين تعريف با كمي تفاوت در داستان بلند نيز بـه همـين شـكل افـاده
ميشود. چنانكه داستان بلند نيز با شخصيتهاي كمتري نسـبت بـه رمـان و همچنـين
حوادث و زمان و مكان محدودتري از آن قرار ميگيرد، كه در نهايت هنوز خيلي محدود 
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نيستند، چـون نسـبت بـه داسـتان كوتـاه بيشـترند. فقـط داسـتان كوتـاه اسـت كـه از
محدوديتهايي در هريك از زمينههاي نامبرده برخوردار است. بايد گفت از ايـن جهـت
اين نوشته فاقد اكثر مشخصات رمان و حتي داستان بلند بـه لحـاظ شخصـيت، حادثـه، 
زمان، مكان، گرههاي داستاني، موقعيتها و... است. همچنين در مورد صفحات هريـك
از اين ژانرهاي داستاني، اندازههايي در نظر گرفته ميشود كه بنا به مشخصات هركدام، 
در گروه آن قرار ميگيرد. لذا با تعاريف گفته شده، اين نوشته با مشخصاتي كـه دارد، در 

زمرة داستان كوتاه قرار ميگيرد.   
در  نكته ديگر، نويسنده بودن پيرمرد اسـت و آن يـك اتـاق كتـاب كـه كـاركردي

داستان ندارد و برداشتنش لطمهاي به داستان نميزند.   
  

شخصيتپردازي:   
ـ نامگذاري، خود بخشي  شخصيتپردازي اميرعلي با نامش آغاز ميشود. ـ اميرعلي
از شخصيتپردازي است. شخصيتهاي ديگر هيچكدام نام ندارند. برخي ديگر از صفات 
و مشخصات اميرعلي، از گفتگوها (ديالوگها)ي داستان و توصيفاتي كه در ديالوگ او با 
پيرمرد و دخترش گفته ميشود، به دست ميآيد. ـ شخصيتپردازي غيرمستقيم و پويا ـ 
كه نويسنده به خوبي در قالب پرداختي حرفهاي آن را ارائه داده است. ايـن كـه پـدرش
جنگلبان بوده و هنگامي كه درختي را ميانداختند، او زير درخت مانده است. و مادرش با 
خياطي گذران زندگي ميكند و... اما در باب شخصيتپردازي او، ارائه مطالبي ضـرورت
دارد كه شخصيت او را تبيين كند. اين كه چرا او به هر قيمتي در پـي بـه دسـت آوردن
رضايت پيرمرد است و هركاري را كه پيرمرد ميخواهد انجام ميدهد. مانند بـردنش بـه
بيرون از خانه و سوار دوچرخه كردن او. حتي كارهايي كه برايش خوب نيسـت. و حتـي
برخي را خود پيشنهاد ميكند؛ مانند آوردنش به طبقة پايين. علت محبـت او نسـبت بـه
پيرمرد و اهميت دادن به خواستههاي او چيست؟ شايد بگوييم جواب ايـن اسـت كـه او 
ميخواهد كارش را از دست ندهد. اما ارتباط صميمانهاي كه پسر نوجوان با پيرمرد پيـدا
ميكند، ميتواند داليل ديگري هم داشته باشد كه مهمترين آن روانشناختانه باشد. كه 
اولين دليل بارز آن كمبود محبت پدر است. محبت اميرعلي نسـبت بـه پيرمـرد، از نـوع
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انجام وظيفه يا رفع تكليف نيست. او صميمانه و از ته قلب به پيرمرد محبت ميكنـد. او 
پيرمرد را با عالقه حمام ميكند، در حالي كه براي پسر نوجواني در اين سن، حمامكردن 
پيرمردي غريبه با آن شرايط، چندان مطلوب نيست. به خصوص كه او حتي در آن حـال
از گفتگوي صميمانة خنده و شوخي كم نميآورد. او پيرمرد را روي كول ميگيـرد و بـه
سختي جابهجا ميكند. در حالي كه اگـر ايـن كارهـا را هـم نكنـد، كـارش را از دسـت
نميدهد. اين نقطه عطفي است كه ميتواند داستان را بر محور خود متمركـز كنـد، كـه
بستگي دارد بدون توجيه عوامل ذكر شده هر نوجواني بتواند آن را دريافت كند يا نه.  
اصـلي در شخصـيتهـاي مطلب ديگر در باب مشخصات ظاهري و بود نمودهـاي
داستانهاي كالسيك است، كه اين داستان با وجود اين كه بخشي از پايانبندياش باز 
مـيگيـرد. در شخصـيتپـردازي پيرمـرد و اميرعلـي كـه است، دوباره در آن رده قـرار
شخصيتهاي اصلي داستان هستند، جاي برخي مشخصات ظاهري خالي است. اين بـه
آن معنا نيست كه داستان نظر بر اين دارد كه خواننده خود جاي آنهـا را پـر كنـد، بلكـه
نويسنده به برخي از آنها توجه كرده است؛ مانند نگهبان كه شخصيت فرعي است. راوي 
مشخصات ظاهري نگهبان را به طور كامل توصيف كرده است. چه از جهت حرفهايي 
كه ميزند و چه مشخصاتي كه در ديالوگهاي اميرعلي و پيرمرد گفته مـيشـود: «چـه
ش زرده، عينهـو كـدو تنبـل سـاعت بـدريخت و  گردن درازي داره. مرغ ماهيخوار، كلهّ
گشادي دستشه. سوراخهاي دماغش عينهو دو تا لوله قيفه. نـوك دمـاغش و... صـداي
جيغ جيغو، سر تاسش، چشمهاي ريز و...» و در گفتگوي پيرمرد و اميرعلي هم مشخص 
ميشود كه پيرمرد گوشت در بدن ندارد ـ الغر است ـ يا مستقيم ميگويد چنـد تـار مـو
بيشتر ندارد. اما اين مشخصات در مورد اميرعلي در محاق مانده است. با توجـه بـه ايـن 
را از  كه توصيفهاي جسماني به شخصيت داستان ماندگاري بيشتري مـيدهـد و آنهـا
شكل مصرفدار بودن خارج ميكند. و چـه بسـا كـه نويسـندگان بـزرگ بـه آن توجـه 

داشتهاند.   
اما مطلب ديگري را كه بايد به آن توجه داشت، در باب شخصيت معنـايي داسـتان
است. شخصيتهاي اول اين داستان هر دو كنشگرانُ معنايي هستند و براي اين پـا بـه
داستان نگذاشتهاند كه فقط كنشيُ انجام دهند و از داستان خارج شوند، آنهـا هـر كـدام
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مختصات معنايي را دارند كه رفتاري است كه نويسندگان امروزي مانند شـكلگرايـان و
ساختارگرايان با شخصيتهايشان ندارند ولي اين داستان دارد و اين امتياز آن است.   

  
زواية ديد:   

زاوية ديد داستان، داناي كل است. نويسنده در حد و اندازة امكانات اين زاوية ديـد، 
از آن بهره برده است و توانسته برخي اطالعات را از مخاطب پنهان نگـاه دارد. يكـي از
امتيازات نويسنده در بهكار بردن اين زاوية ديد، بيطرف نگاه داشـتن خـود و نگذاشـتن
ردپاي خود در داستان است. او به هيچ روي براي جوان فقير كه در اين سن مجبـور بـه
كار است، دل نميسوزاند و همچنين براي پيرمردي كه مجبور است روزهاي آخـر عمـر
خود را تنها بماند و محتاج دستي باشد كه به او كمك دهد، و كارگر زني كه بايد مرتـب

طبقات را بشويد.   
  

زبان:   
زبان داستان بسيار ساده و روان است. گفتگوها صميمانه و معمولي هستند. و توجـه
به سن و شخصيت بچهها در زبان آنها نمودار است. (حالگيري ميكنـه. ص 58. مگـه
رفيقت نيست؟ همان صفحه.)، (چرا با اين يكي رفيق نميشي؟ ـ با ايـن جـا صـابوني؟ 
ص 59.) در واقع گفتگوها در اين داستان از اهميت ويژهاي برخوردارنـد، تـا حـدي كـه
ميتوان يكي از عناصري را كه در داستان غالب است، گفتگو دانست. گفتگوها عالوه بر 
كاركرد اصلي خود كه محملي براي اطالعاتدهي هستند، داراي بار معنايي نيز هسـتند. 

حتي بخشي از شخصيتپردازي را به عهده دارند.   
  

پرداخت:   
پرداخت داستان يكـي از بـزرگتـرين امتيازهـاي داسـتان اسـت. فنـي، حرفـهاي، 
تصويري، توصيفات پويا و بهموقع و جذابِ نويسنده بيشتر موجب تصويرسازي ميشـود، 
كه اين خود عاملي است تا حادثة داستان و شخصيتها را ملموستر كند. توصـيفات در
عين سادگي، جذاب هستند. مثالي در اين باب: «جاي دست و پايش، مثـل يـك مشـت
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كوچك، نقطه نقطه ميشد روي زمين نمدار. ص21.» نويسنده همچنين توجـه دارد بـه
ظرايف و ريزهكاريهايي كه به طور معمـول نويسـندگان مـرد بـه آن تـوجهي ندارنـد. 
مـيكنـد، بسـيار واقعـي و صـميمي   تصاويري را كه نويسنده جلوي روي مخاطـب بـاز
هستند. رفتار زبان داستان در پرداخت، به گونهاي است كه توجـه او را بـه سـن و سـال

نوجوان مخاطب نشان ميدهد.   
بيشتر داستان با بازگشت به گذشته (فلشبك) روايت ميشـود. شخصـيت اصـلي ـ
اميرعلي ـ در حين باال رفتن از پلههاي ساختمان با بازگشت به گذشته داستان را روايت 
ميكند. او در عين حالي كه پلهها را ميشمارد، روز قبل را به خاطر ميآورد كـه چگونـه
براي اولين بار وارد اين ساختمان شده، چقدر دنبال آپارتمان مورد نظرش گشته و... تمام 
مـيكنـد.  وقايع روز گذشته را در همين رفت و آمـدهايش بـه گذشـته و امـروز روايـت
تداعيها فاقد پل تداعي هستند و گاهي با فصل از هم جدا شدهاند. مانند ص 60 كه در 

اين حالت هم باز پل تداعي ندارد.   
  

درونمايه:  
كار كردن پسر نوجواني كه در اثر كمبود امكانات مادي مجبور بـه كـار در تعـويض
روغني و پرستاري از پيرمردي بيمار ميشود، احساس قبول وظيفه در سـنّي كـه بيشـتر
نوجوانان همسنّ او يا در كالسهاي تقويتي و ورزش و يا تفريحي مـيگذراننـد، برقـرار 
كردن ارتبـاط صـميمانه توسـط اميرعلـي بـا پيرمـرد و پيرمـرد بـا او، ايجـاد احسـاس
نوستالوژيك در پيرمرد و يادآوري خاطرات گذشتة او در روستا، و به دنبـال وجـه تشـابه
اين دو گشتن، اهميت دادن به خواستههاي پيرمرد و خـود او، حتـي بـه قيمـت گـوش
پيرمـرد بـا كسـي رازي  نكردن به حرف دختر پيرمرد كه سبب ميشود بعد از مـدتهـا
داشته باشد كه ديگران از آن بيخبر بمانند، كه براي پيرمرد لذتي به وجود مـيآورد كـه
مدتها از چشيدن طعم آن محروم بوده است و... همه مفاهيم و مضاميني هستند كه از 
داستان استخراج ميشود. همچنين احساس همزبـاني، همراهـي و همـدلي پيرمـرد بـا
مـيآيـد كـه اميرعلي، كه آغاز اين رفتار از همان نگاه اول و لبخند اميرعلـي بـه وجـود
رفتاري متقابل را در پيرمرد به وجود ميآورد. به وجود آوردن احساس شادي و لـذت در 
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پيرمرد، آنگونه كه فرزندانش نتوانستهاند برايش به وجود آورند، به پسـر جـوان منتقـل
ميشود. او تصميم دارد همچنان به پير مرد محبت كند. چنانكه روز بعد نيز با جيبي پـر
از بلوط نزدش ميآيد. اما دليل منطقي كه ميتوان از اين همه اعتماد و عالقـة پيرمـرد
نسبت به اميرعلي بيان كرد، تا آن حد كه شـير را از دسـت دختـر خـود نخـورد و روي 
ل  برگرداند، ولي از دست اميرعلي بخورد و... ، نكاتي است كه در درونماية اثر قابـل تأمـ
است. كه ابتدا همان نگـاه نوسـتالوژيك پيرمـرد اسـت، ارتبـاطي بـين كـودكي خـود و
اميرعلي. او دنبال وجه تشابهي بين روستايي كه در آن زندگي ميكـرد و طويلـهاي كـه
اسبش را در آن ميگذاشت و اميرعلي و دوچرخهاش ميگـردد. امـروز دوسـت دارد بـه
پاركينگي كه اميرعلي دوچرخهاش را در آن ميگذارد، بگويـد طويلـه. او در چشـمهـاي
اميرعلي برق نوري را ميبيند كه تحت تأثيرش قرار ميدهد، چشمهايش پشت پـردهاي 
از آب موج برميدارد. (ص 26.) اين كه گذشته او چه چيزي را به خاطرش ميآورد و آيا 
او هم مثل اميرعلي فقير بوده و مشكالتي داشته، مواردي هستند كه ميتوانند حقـايقي
باشند كه همذات پنداري او را به علي سبب شوند و رفتار صميمانهاش با علي از همـان
جا ناشي شود. همان رفتاري كه نسبت به بچههاي خود ندارد؛ چرا كه بچههايش ماننـد
خود او و اميرعلي زندگي نكردهاند. و بچههـا نيـز نسـبت بـه او فقـط احسـاس وظيفـه

ميكنند.   
از مضامين ديگر داستان توجـه بـه دنيـاي متفـاوت اميرعلـي بـا سـاكنان بـرج يـا
ساختماني است كه مردمش با او فرق دارند. بچـههـايي كـه در پـي آمـوختن موسـيقي
هستند، پسري نوجوان كه براي قرار بازي در انتظار دوستش در راهپلهها زانـوي خـود را
اطي  بغل گرفته و منتطر مانده، خانمهايي كه برخالف مادرش كه مجبور است پـاي خيـ
و  براي ديگران بنشيند، لباس شيك ميپوشند و زنبيلهاي حصيري به دست ميگيرنـد
براي خريد باهم بيرون ميروند. خانم توي آسانسـور كـه ابروهـايش بـاال پريـده، مـرد 
كراوتي با شاخهاي گل در دست، و دختر بچـهاي بـا سـگ پشـمالويش و خـود بـرج و
آسانسورش. «اين جا ديگه چه جور جائيه؟ ص 13.»، كه دنياي متفـاوتي را پـيش روي

پسر جوان ترسيم ميكند.   
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مهمترين مطلبي كه در ارتباط با درونمايه ميتوان دريافت كـرد، حرفـي اسـت كـه
نشان از بيتجربگي نوجوان داستان دارد. او كه همة زحمـات پيرمـرد را كشـيده اسـت، 
نادانسته از جايي به او ضربه ميزند كه موجب تشويش فكـري و از بـين رفـتن روحيـة 
پيرمرد ميشود. اميرعلي در ارتباط با شغل پدرش كه جنگلبان است، مطلبي را كـه يـاد
گرفته، به او ميگويد: «بابام ميگفت درختي كه عمر خودشو كـرده باشـه، ديگـه هـيچ

مـيبـرنش و جاشـو   برقـي جوري نميشه ازش نگهداري كرد. اون موقـعس كـه بـا اره
ميدن به نهال جوونتر. ص 76.» پيرمرد به محض شنيدن اين حرف در همان لحظـة 
اول در حمام خود را ميبازد و دستش فرو ميافتد. و در انتهاي داسـتان بعـد از مـرگش
هم راوي اظهار ميكند دست اميرعلي بوي درخت بلوطي ميدهد كه بريده شده اسـت. 
اين درونماية ديگري است كه از اليههاي ديگر متن دريافت ميشود، و به همين دليـل
درك آن با لذت همراه است. بايد گفت درونمايه توانسته است به حد الزم معنا و مفهوم 
مطلب موردنظر نويسنده را به مخاطب ارائه دهـد و تمـام عوامـل و عناصـر داسـتان در 
خدمت به ثمر نشاندن تم داستان كوشيدهاند و موفق بودهاند. لذا در اين ارتباط ميتـوان
به اين جمله از رنه ولگ اشاره كرد: «هر متني يك زير متن دارد، همان كه نويسنده آن 

را خوانده.»  
  

كليد واژهها:  
مـيتوانـد ساعت: اشاره به ساعت در داستان، با تكرار و تأكيد آمده اسـت. سـاعت
نماد، سمبل و نشانه باشد، كه تكرار آن اگر به عمد باشد، نشان از زماني محـدود بـراي
پسر و پيرمرد دارد و با مرگ پيرمرد نيز اين مطلب را ثابت ميكنـد. سـاعت بنـد فلـزي
گشاد. ص 6، ساعت بند فلزي گشاد ص8، ساعت بند فلزي گشاد ص 10، ساعت فلزي 
بند گشاد ص11، ساعت چنده حاال؟ ص 35. اميرعلي از توي راهرو نگاه كرد به ساعت 

صفحة گرد باالي در بسته. همان ص.   
از بعد ديگر نيز نگاه به ساعت مچي نگهبان كه تكرار شونده است، ميتواند ارتبـاط
مستقيم با خواستة پسر جوان داشته باشد. ـ گرچه او ساعت نگهبـان را زشـت توصـيف
ميكند ـ ولي داشتن يك ساعت براي نوجواني مثل او، يك خواستة عادي است، كه در 
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اين سنّ و سال هم بيشتر اهميت خود را نشان ميدهد. اين مطلب جايي خـود را ثابـت
ميكند كه وقتي دير رسيده و زن دليل دير آمدنش را ميپرسد و مـيگويـد: «نـه واقعـاً

ساعت چنده؟» او ميگويد: «ساعت ندارم خانم.»  
عدد هفت: اين عدد نشـان از توجـه نويسـنده بـه تقـدس آن دارد كـه در اشـكال
مختلف از آن سخن گفته است. طبقة هفت غربي. عدد بيست و يـك، شـمارة آپارتمـان
پيرمرد، كه از حاصل ضرب سه و هفت، بهوجود ميآيـد. «ننـهام گفتـه كـارم يـه جـور
پرستاريه. هفت صبح تا هفت بعد از ظهر، ص 19.»، «دو هفته آسايشگاه بود. ص20.»، 
«هفت عصر كه خواستي بري... ص31.»، «هفتم هفتم هر چي ميكشم از دسـت ايـن

هفتميهاست. ص34.»  
قره قيطاس: منظور از قره قيطاس در داستان، ابتدا اشـاره بـه اسـب حسـين كـرد
شبستري است، كه بعد پيرمرد از آن براي ناميدن دوچرخهاش استفاده ميكند، و بعد هم 
روي دوچرخة اميرعلي همين اسم را ميدهند. استفاده از اين اسم بـراي سـه مرحلـه از

زندگي ميتواند به عنوان نماد و نشانه در داستان آمده باشد.   
بلوط: بلوط هم يكي از تكرارشوندههاي داستان است. ميوة بلـوط كـه اميرعلـي بـا
خود به خانة پيرمرد ميبرد، تابلوي درخت بلوط كه كنار در خانه پيرمرد نصب شده، بوي 
بلوط كه در فضا ميپيچد و صحبتكردن از درخت بلوط كـه انتهـاي داسـتان را تحـت
تأثير قرار ميدهد و تأثير بسياري در حادثة داستان دارد. آخرين جملة داستان نيز با ايـن
جمله تمام ميشود: «دست اميرعلي بـوي درخـت بلـوطي را مـيداد كـه بـا اَره بريـده

باشندش.»   
  

امتياز:  
پرداخت حرفهاي، زبـان سـاده و صـميمي، دقـت بـر ظرايـف و گفتگوهـا، همـه از
امتيازات ويژهاي برخوردارند كه در بخشهاي قبلي به آنها اشاره شد. از امتيازهاي ديگر 
اثر، مفاهيم و معناهايي هستند كه ميتوان از داستان اسـتخراج كـرد، كـه دور از انتظـار
كتابي با اين حجم است. نويسندة مفاهيم داستان را مترادف با مفاهيم شـعر، كـه در آن
جملهها از توان و معناي بااليي برخوردارند، ارائه كرده اسـت. هـر كـدام از موضـوع يـا
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موقعيتهاي ذكر شده در داستان، داراي معنا هسـتند و ارزش اصـلي داسـتان بـر پايـة 
همين معاني سنجيده ميشود. ميتوان گفت سبب انتخاب اين اثر با وجود كاستيهـاي
ساختاري و فيزيكي رمان، درونمايه و پرداخت حرفهاي آن است و همچنين زبان ساده و 
گفتگوها كه در ارتباط با آن بايد اشاره كرد به اين كـه صـميميت زبـان و بـه خصـوص
مـيكنـد ايـن كلمـات و جملـههـاي  گفتگوها به حدي ملموس است كه مخاطب فكـر

خودش است كه بر زبانش جاري ميشود، نه راوي داستان.   
  



  

  
  
  
  
  

كوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت  
نقد رمان «اشك آخر» از سيد هاشم حسيني  

  
مقدمه:  

سيد هاشم حسيني متولد سال 1350 است. رشتة تحصيلي حسيني تاريخ بوده، كـه
 1381 آن را رها ميكند و در سال 1369 شروع به نوشتن ميكند. آثار او پـس از سـال
كمكم چاپ ميشوند، كه ميتوان آنها را چنين برشمرد: زخم افغان، من و رضا و آيـدين 

و گل سنگ. رمان گل سنگ، برگزيدة دومين جشنوارة داستان انقالب شده است.   
  

چكيده:   
رمان «اشك آخر» اثري است از سيد هاشم حسـيني. ايـن كتـاب در سـال هـزار و
سيصد و هشتاد و هشت، توسط كارگاه قصه و رمان مركز آفرينشهاي هنري، انتشارات 
سورة مهر، وابسته به حوزة هنري، چاپ شده است. اين اثر، نهُ بخش و صـد و پنجـاه و
شش صفحه دارد، كه عنوان هر بخش "اشك" نام دارد. نويسنده بخش نهـم كتـاب را
اشك آخر نام گذاشته است. اين كتاب در قطعي رقعي، با صد و پنجاه و شش صفحه، و 
شمارگان 2500 نسخه است. رمان اشك آخر همچنين رتبة تقديري اولين جشن داستان 

انقالب را در سال 1386 به دست آورده است.   
داستان اشك آخر بر مبناي حوادث جنگ و انقالب روايت ميشود و همان قدر كـه
به موضوع انقالب در آن توجه شده، به موضوع جنگ نيز پرداخته است. چنانكه داسـتان
با موضوع جنگ و از سال 63 روايت را شروع ميكند و در پايان هم توجـه بـه موضـوع
جنگ ميپردازد. بيشتر كتاب در ارتباط با جواني است به نام اشكان كه مجـروح جنگـي
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است. او از جبهه آمده و زخمي و بستري است و نزديك است كه به شهادت برسد. بـه طـور
كلي زمان اصلي روايت، در زمان جاري، جنگ است. و زمان انقالب و حوادث مربوط بـه آن، 
در بازگشت به گذشته (فلشبكها) و تداعيهاي راوي، جريان پيدا كرده و روايت ميشود.  

  
خالصه:  

عبدي ـ يكي از شخصيتهاي مهم داستان ـ موظف است خبر زخمي شدن اشكان 
را به خانوادة او بدهد. او خود قبالً پايش را در جنگ از دست داده است. اشكان بد حـال
است و كسي جز او براي رساندن اين خبر موظف نشده است. براي او سخت اسـت كـه 
اين خبر را به خانوادهاي بدهد كه از دوستانشان هستند و اشكان تنها فرزندشـان اسـت. 
اشكان فرزندزادة اين خانواده است. او در واقع فرزند يك مبارزي است بـه نـام مجتبـي
اقبالي، كه در اثر شكنجة ساواك كشته شده. مجتبي اقبالي عليـه شـاه حـرف زده و در 
كيفش اسلحه پيدا كردهاند. در بخشهاي بعدي و انتهايي كتاب مشخص ميشود كه او 
مردي مذهبي است. اهل مشروب خوردن با خانوادة زنش نيست. نماز ميخوانـد. ريـش
دارد و كتابهاي مذهبي مـيخوانـد و بـه گفتـة راوي، از روحـانيون، مليـون، مصـدق، 
كاشاني، بروجردي و امامخميني حرف ميزند كه بعد هم مـيفهمنـد بـا مخالفـان شـاه
همكاري ميكند. مجتبي اقبالي همسري دارد كه از خانوادة قجري است. وضع مالي پدر 
همسرش خوب است و داروخانه دارد و به او دكتر ميگويند. او همچنين صاحب ملك و 
امالك بسياري است. اقبالي بعد از ازدواج با دختر او، چون امكانات مالي خـوبي نـدارد و 
مجبور ميشود در خانهاي كه او در اختيارش ميگذارد، زندگي كند. همسـرش وقتـي او
خواهر و خواهرزادهاش را به منزلشان ميآورد كه با آنها زندگي كنند، ناراحت ميشود. و 
زماني كه خبرهاي ديگري در ارتباط با مخالفت اقبالي با رژيم ميشنود، بيشـتر ناراحـت
ميشود. خانوادة همسرش نيز وقتي با چنين مواردي برخورد ميكنند، از او اظهار بيزاري 
ميكنند. اما همسر او باردار است و خانوادهاش اين فرزند را نميخواهند. وقتي نـوزاد بـه
دنيا ميآيد، به او ميگويند كه مرده است. او باور ميكند و بـه انگلـيس نـزد خـواهرش
ميرود. حشمت ظفر مقدم كه يكي از كارمندان ساواك اسـت و مـردم او را بـا صـفات
كـه راننـدة سـاواك منوچهر ظفر مقـدم ـ جالد و سفاك ميشناسند، به پسر عمويش ـ
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است، پيشنهاد ميكند براي اين كه بچه را به پرورشگاه نفرستند، او بچه را نگاه دارد. ــ 
منوچهر را حشمت به ساواك آورده است. ـ منوچهر ظفر مقدم كه بچهدار نميشود، اين 
ـ سـيده كار را ميكند و اسم نوزاد را اشكان ميگذارد؛ چرا كه تـا در آغـوش همسـرش
ـ قرار ميگيرد، گريه ميكند و اشك مـيريـزد. بـه ايـن ترتيـب، اشـكان مجبـور خانم
ـ نـه سـاواكي ـ اسـت. در واقـع ميشود با خانوادهاي زندگي كند كه وابسته به ساواك

اشكان فرزند آن خانواده نيست.   
حاال عبدي كه دوست صميمي اشكان است و پنج سال است كه او را مـيشناسـد. 
بايد خبر زخميشدن اشكان را به خانوادهاش بدهد. اشكان ارتباط صميمانهاي با عبـدي
اسـالمي و تـيم دارد و تحت تأثير او به جبهه رفته است. عبـدي عضـو كميتـة انقـالب
عملياتي مصادرة اموال است. داستان همچنين اشاره دارد به اسد كه در واپسـين بخـش
داستان مشخص ميشود خواهرزادة مجتبي اقبالي است. او هم در جريان ميـدان ژالـه ـ

شهدا ـ شهيد ميشود.   
  

مشخصات رمان:  
مكتب: واقعيتگرا (رئاليسم)  

نوع (ژانر): تاريخي ـ سياسي، با برخي از ويژگيهاي داستانهاي معمايي  
زمان: جنگ و انقالب ـ و كمي قبل و بعد از آنها ـ   

مكان: تهران       
عنصر غالب (محور): پيرنگ ـ درونمايه    

شخصيتهاي اصلي: اشكان، عبدي، حشمت   

  
ساختار:   

معمـايي را داستان واقعيتگرا (رئاليسم) است و بعضي از ويژگيهاي داسـتانهـاي
دارد، ولي نه همة آنها را. از مشخصات رمان معمايي اين اسـت كـه نويسـنده در زمـان
حال است، ولي جريانهاي زمان گذشته را جستجو مـيكنـد. در واقـع در گذشـته سـير
ميكند و مرتب به عقب برميگردد. بايد توجه داشت رمان معمايي، مفهومي جداگانه بـا
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رمان شك و انتظار دارد، زيرا رمان شك و انتظار مبتني بر ايـن اسـت كـه نويسـنده در
زمان حال سير ميكند، ولي به دنبال راهي است براي جلوگيري از اتفاقاتي كـه ممكـن
است در آينده رخ دهد. به اين ترتيب، در رمان شك و انتظار، معما بعد به وجود ميآيـد. 
در رمان اشك آخر، سؤالهايي براي خواننده به وجود ميآيد كه نويسـنده از جـواب بـه
آنها امتناع ميكند و در انتها به آنها پاسخ ميدهد؛ ماننـد مشخصـات و هويـت اشـكان، 
هويت كامل مجتبي اقبالي، منوچهر و حشمت ظفر مقـدم، كـه بيشـتر در اشـك هفـتم

مشخص ميشود، و يا معماها حل ميشود.   
داستان محور پيرنگ بيش از محورهاي ديگر، بـه راز و شـك و انتظـار در سراسـر
داستان توجه دارد. پيرنگ داستان اشك آخر جدا از اين كه برخي عناصـر در آن محكـم
نيستند، از جهت انتظار داراي قوام است. اما به دليل عدم فاصلة بين شخصيتهـاي اول 
و دوم و گرههاي آنها، با پارهاي موارد روبهرو است، به اين ترتيب كه نميتـوان گـرهاي 
براي شخصيت اشكان در نظر داشت؛ چرا كه او از ابتـدا تـا انتهـاي داسـتان مجـروح و
بستري است. او نميتواند با كسي يا چيزي كشمكشي داشته باشد، چون به همان شكل 
كه در ابتداي داستان بود، تا انتها باقي ميماند. همچنين طرفيني براي كشـمكش بـا او
وجود ندارند. و به همين ترتيب، تغيير و تحولي در او صورت نميگيرد. در حالي كه تمام 
مـيشـود. در واقـع فقـط داستان در ارتباط با اوست و گذشتهاش به طور كامل تعريـف
زندگي اوست كه روانشناختي دارد. چنانكه داستان چگونگي مرگ پدر او و بزرگ شدن 
خود او را در يك خانواده وابسته به ساواكي، به طور كامل توضيح داده ميدهد. در واقـع 
راوي اطالعات مربوط به گذشته و حالش را به طور كامل در اختيار خواننده قـرار مـي-
دهد. اما اين شخصيت هيچ كنشيُ ندارد و منفعل است و در هيچ تعاملي از زمان شـروع
داستان تا انتها با كسي قرار نميگيرد. هرچه كه براي او اتفاق افتاده، مربوط بـه قبـل از

شروع داستان بوده است.   
شخصيت عبدي به اندازة او مورد توجه راوي نيسـت. گرچـه او بيشـترين كـنش را
انجام ميدهد، اما كنشهاي او همه در ارتباط با اشكان هسـتند. حتـي گـرهاش خبـري
است در ارتباط با زخميشدن اشكان، كه بايد هرچه زودتر برساند. او بـه انـدازة اشـكان
شخصيتپردازي ندارد. لذا شخصيت اول، نه او ميتواند باشد، نه اشكان. اگـر اشـكان را
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شخصيت اول فرض كنيم، چنانكه گفته شـد، چـون گـرهايـي نـدارد جـز مجـروح شـدن. و 
نميتواند تالشي براي گرهگشايي انجام دهد، پيرنگ مربوط به او با اشكال روبهرو ميشود.  
كشمكشهاي داستان نيز در راستاي گره، بيشتر از سـوي شخصـيتهـاي عبـدي، 
حشمت و منوچهر ظفرمقدم صورت ميگيرد. اما تعليق داستان تا انتها با مشخص شـدن
و شناسايي شخصيتها ادامه دارد. نكتهاي كه در ارتباط با اين داسـتان و داسـتانهـاي
ديگر بايد گفت، مربوط به نقطهنظر و ديدگاه نويسنده نسبت به دنياي بيرونـي و درونـي 
است، و واكنشي است كه به اين دو جهان نشان مـيدهـد ــ جهـان داسـتان و جهـان
بيروني ـ كه هنر نويسنده اين است كه با توانايي و شگرد و شيوهاي خاص، اين دو دنيـا
را با هم تركيب كرده، با توانمندي بيشتر و شگرد و شيوهاي سازمان يافتـهتـر آن را بـه
مخاطب منتقل كند، كه اگر نويسندهاي اين مهارت را داشته باشـد بـه اسـاس نگـارش
داستان و در واقع به نقطه عطف آن دست يافته است. اين مطلب خود را در داستانهاي 
واقعگرا، به خصوص در نوع (ژانر) تاريخي بيشتر خود را نشان ميدهـد. داسـتان اشـك
 ،42 آخر در اين ارتباط اشاراتي دارد به نهضت ملـي صـنعت نفـت، قيـام پـانزده خـرداد
جريان مشروطيت 32، جريان انقالب سال 57، جريانهاي سياسي قبل از آن (ساواك و 
شكنجهها) و جريان مهم جنگ؛ يعني وجوه مهم تاريخ معاصر سرزمين ما. كه هر كـدام
به نوبه خود امري بسـيار پراهميـت و مهـم هسـتند. پـرداختن بـه داسـتان تـاريخي از
ويژگيهايي برخوردار است كه عالوه بر اين كه نويسنده را در شرايطي خاص قرار مي-
دهد، محدوديتهايي نيز براي او به وجـود مـيآورد كـه نمـيتوانـد خـارج از چـارچوب
واقعيات مربوط به حوادث و شخصيتها عمل كند، كـه در ايـن صـورت، حتـي پيرنـگ

داستان بر اساس آنها مشخص ميشود.   
اگر رمان اشك آخر را بنا به توجه آن به تاريخ، تاريخي با موضـوع انقـالب فـرض
كنيم، تقابل دو فرهنگ يا طبقه يا... و همچنين روياروييها و تعامالت اين طبقات بايـد
بيشتر در ارتباط با انقالب باشند. به طور مثال، داستان جنگ و صلح اثر تولستوي عالوه 
بر آميزش تاريخ و داستان، چشمانداز اصلي و واقعة تاريخي آن جنـگ اسـت و پيرنـگ
داستان براساس آن مشخص ميشود. چشمانداز اصلي رمان اشك آخر نيز انقالب است؛ 
يعني موضوع اصلي داستان كه بايد در همان صفحات اول خود را نشان دهد، كـه ايـن
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رمان تا صفحة 24، اشارهاي به اين موضوع ندارد و بيشتر موضوع جنگ را مدنظر دارد و 
در صفحة 25، فقط با يك تداعي و بازگشت به گذشته، موضوع انقالب را كمكم شـروع
كرده است. اما در زمان جاري كتاب موضوع جنگ و عوارض آن بيشـتر مـدنظر اسـت. 
موضوع انقالب مربوط به گذشته است، كه به اين دليـل و بـه دليـل شـروع داسـتان و
تمركز آن كه جنگ است، ميتوان گفـت موضـوع اصـلي كتـاب، بـين دفـاعمقـدس و
انقالب، و جريانهاي قبل از انقالب ـ يعني مشروطيت، نهضت ملي صنعت نفت، پانزده 
خرداد چهل و دو و... ـ در گردش است و بيشتر حول جنگ و انقالب مـيگـردد. كتـاب
خود به اين موضوع اذعان دارد؛ چرا كه در اين ارتباط ميگويد: «عبدي به دنبـال ارثيـة 
اشكان است. ارثيهاي كه با خون و درد از سال چهـل و دو و از روي تخـت بيمارسـتان
ارتش، به سال 63 و سنگر و جبهه و روي تخت اين بيمارستان متصل شده است، حـك
شده. ص 150.» همچنين ص 149 كه بـه ارتبـاط بـين انقـالب و جنـگ در موضـوع
داستان اشاره ميكند: «اشكان حلقه بين انقالب و جنگ است. زنجيـري از حلقـههـا. از 

سال 42 تا 63. كه با آه و فرياد و اشك و خون و تركش به هم ميپيوندد.»   
نكته مهم ديگر در داستان ردپاي نويسنده است كه پيدا و آشكار است؛ چـرا كـه در
ارتباط با اشكان و خانوادهاش بيش از اندازه دل ميسوزاند و انتهـاي داسـتان، مـتن بـه
مرثيه و نوحهاي براي اشكان بدل ميشود، كه ديگر موضـوع فراتـر از ردپـاي نويسـنده
ميرود. اين مطلب عالوه بر مستقيمگـويي، در مفهـوم معنـوي داسـتان نيـز خلـل وارد
ميكنـد، چـرا كـه در بـاور همـه مـردم، مفهـوم ايثـار و شـهادت، و مجـروح و معلـول
دفاعمقدس واجد ارزش و افتخاري است كه چنـين گريـه و مويـهاي را برنمـيتابـد. در 
مفهوم شهادت بايد گفت اكثر قريب به اتفاق مردم بر اين باورنـد كـه شـهادت سـعادت
كمي نيست و نصيب هر كسي نميشود. اين باوري است كه خارج از فضاي داستان، نه 
ـ بيشتر مردم ـ به خوبي بر آن اشراف داشتهانـد.  تنها خانوادههاي شهدا، كه ديگران هم
در عمل هم مردم وقتي بعد از شهادت فـردي بـراي تسـليت بـه ديـدار خـانواده شـهدا
ميرفتند، تبريك و تسليت ميگفتند و در واقع تبريك را قبل از تسليت ميگفتند. اين به 
معناي تأثر از غم از دست دادن شهيد، در كنار شوق رسيدن به مقام شهادت اسـت، كـه
در مورد مجروح و معلول شدن رزمندگان نيز كه با نام شهداي زنده گاهي خوانده مـي-
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شوند، همين معنا استخراج ميشود. كه با توجه به اين موارد، بايد گفت، توجه به اين امر 
در داستان چندان مشاهده نشده است. به خصوص كه نام اشـكانيان از طـرف نويسـنده
براي رمان انتخاب شده است، كه اين پارادوكسي اسـت بـا مفهـوم اصـلي داسـتان. در 
همين ارتباط شايد بگوييم پدرخواندة اشكان چنين تفكري ندارد، چـون بـا سـاواك كـار
ميكرده. اما راوي خود او را چنين معرفي ميكند كه كاركردن او براي ساواك بـه طـور
غيرمستقيم، و در هيچيك از كارهاي اصلي آنها شركت نداشته است. در واقع روحيـة او 
مـيكنـد، تـا بـه ايـن نيز با آنها فرق ميكند. چنانكه او بعدها حتي اسم خود را عـوض
مـيشـود و از ترتيب براي اشكان موجب سرشكستگي نباشد. او حالل و حـرام سـرش
لحاظ مادي هم چشمش به دنبال پول ساواك نيست؛ چرا كه از پول ارثيه و زحمتهاي 
خود كارخانه سنگبري تهيه كرده و زندگياش از اين طريق اداره مـيشـود و... ــ كـه
را  البته هيچكدام اينها دليلي منطقي براي ادامه كار او در ساواك نيست. ـ اگر هم اينهـا
نيز قبول نداشته باشيم، او بايد يك درصد از مردمي باشد كه چنين تفكـري نـدارد. لـذا
براي بقية مردم موضوع ايثار و شهادت، و مجروح و معلول ارزش دارد و نميتوانند براي 
مـي- مواردي اين چنيني تا اين حد بي تابي و گريه و زاري كنند. به نظر نگارنده، اشـكانيان
توانند كساني باشند كه بر رفتار ناشايست خود اين همه اشك بريزند، نه خانوادة شـهدا و نـه

انقالبيون و نه آنها كه براي آرمانهايشان ارزش قايلاند و هميشه جنگيدهاند.  
  

عنوان كتاب:  
در ادامة سخنان ذكر شده، توجه به موضوع اشكانيان و تكرار پي در پي آن در متن، 
نمايـهاي را القـا بايد دليل بر اهميت موضوع داشته باشد. چنانكه در پي آن، موتيف و بـ
كند كه مفهوم خاصي را افاده كند. در اين داستان، يك وجه كه نويسنده مرتـب بـر آن
ـ همان كه ذكر شد ـ مطلبي ديگر را نمـيتـوان بـه آن تأكيد دارد، اشك ريختن است
تعميم داد. نام خود اشكان نيز بر اين مبنا گذاشته شده است؛ چرا كـه اشـكان از همـان
لحظة اول كه در آغوش مادر خود قرار ميگيرد، شروع ميكند به اشـك ريخـتن. ولـي
وجه معنادار در ارتباط با سلسله اشكانيان، و وجود پادشاهان آن به نـام اشـك، ارتبـاطي
بين اين سلسله و موضوع داستان، وجود ندارد. اشكانيان، سلسلة پادشاهان قبل از اسالم 
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در خراسان ايران بودند (پارتها) كه چون اولين پادشاه و مؤسس خاندان اشكاني، اشك 
نام داشت، به احترام او بقية پادشاهان نام خـود را اشـك گذاشـتند. آخـرين پادشـاه آن
اردوان پنجم بود. در واقع جز اشك آخر، وجه تسـميهاي بـراي ونـون و گـودرز و بـالش بـا
در داسـتان شخصيتها يا عنوان داستان دريافت نميشود. لذا فقط به خاطر اشك ريختنهـا

است كه ميتوان به ارتباط عنوان كتاب و موضوع داستان يا وجه تسميه اين دو شد.  
  

زاوية ديد:   
روايت از منظر داناي كل صورت ميگيرد كه در حد امكانات خود ميتواند پارهاي از 
اطالعات را مخفي كند يا چندان دخالتي در داستان نكند. كه اين داستان نيز ميتوانست 
از اين امكانات بهرهمند شود. بايد اشاره كرد اين مطلب ميتوانسـت بـراي جلـوگيري از 

گذاشتن ردپاي نويسنده و همچنين جلوگيري از توصيفات ايستا كمك كند.   
  

زبان و نثر:   
زبان در اين داستان گاهي روايي و گاهي شاعرانه، و در بسياري مواقع ساده و روان 
است. زبان روايي با وجود بازگشت به گذشته (فلش بكها)، هنوز گاهي شكل خـاطره و
قصهگويي دارد. مطلب ديگر در باب زبان، اين است كه زبان شخصيتها همـه بـا هـم
يكي است و چندان فرقي بين زبان آنها وجود ندارد. در حالي كه زبان شخصي كه راننده 
است و زبان شكنجهگر ساواك، رزمندة دفاعمقدس و زبانهاي زنانـه، مـيتواننـد فـرق
بيشتري با هم داشته باشند. زبان به تنهايي نوعي شخصيتپردازي است كه نويسنده بـا
آن ميتواند تا حدودي تحصيالت، فرهنگ و طبقـة اجتمـاعي شخصـيت را بـه تصـوير
آخـر بكشد. اين مطلب در اين داستان نمود چنداني ندارد. همچنين زبان در بخشهـاي
كتاب بيشتر جنبه توصيفي و روايي پيدا ميكند؛ در قسمتهـايي كـه گذشـتة اشـكان و

اقبالي و بقيه را توضيح ميدهد؛ چرا كه اطالعات را به طور مستقيم ارائه ميكند.   
نكتة مهم ديگر، مطـولنويسـي داسـتان اسـت. چنانكـه ايـن داسـتان را در حـد و
اندازههاي يك داستان كوتاه هم ميشد روايت كرد. و در حال حاضر بيشتر خصوصـيات 
داستان بلند را دارد، تا رمان. در مورد نثر داستان نيز بايد گفت به دليل شـاعرانه بـودن، 
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جذابيتهايي ايجاد ميكند كه موجبات لذت خواننده را فراهم ميآورد. و اين نويد قلمي 
شـاعرانه، بـه مـيتوانـد در زمينـة قطعـة ادبـي و شـعر و داسـتانهـاي را ميدهد كـه

موفقيتهايي دست يابد.   
  

شخصيتپردازي:  
عبدي، اشكان و حشمت شخصيتهاي اصـلي داسـتان هسـتند. برخـي از آنـان در 
انتهاي داستان تحول پيدا ميكنند. اشكان با اين كه حضور فيزيكـي نـدارد و از ابتـداي
داستان مجروحي است كه در حال اغماست، چون تمام داستان در ارتباط با اوست، يكي 
از شخصيتهاي اصلي محسوب ميشود. و عبدي نيز بيشترين حضور را در داستان دارد 
ها در ارتباط با اوست. از شخصيت حشمت، با وجود ساواكي بودن و آن  و بيشترين كنشُ
همه جنايت و خشونت و ستمكاري، ساخت شكني شده است. او با تمام نقـاط منفـياي 
كه دارد، كارهاي خير هم انجام ميدهد. به مردم وام ميدهد، بدهيهايشان را ميبخشد 
و سر كار ميفرستد. گرچه اين مطلب تا حدي از حقيقت مانندي داستان دور است، ولي 
چون شخصيت را به طور كامل مطلـق و سـياه جلـوه نـداده اسـت، از امتيـاز برخـوردار
ميشود. در واقع شخصيت سايه روشن دارد. گرچه سايههاي تيره بيشتر هسـتند، امـا او
را در وجـودش داراي بخش روشني هم هست، كه شايد نقطهاي كوچـك از فطـرت او
ثابت كند و به ياد آورد. با توجه به اين كه هر انساني در هر شرايطي ـ مانند عبـدي، در 
ـ باز ذرهاي نشان از فطرت خود دارد، حائز اهميت اسـت. وجـود بدترين موقعيت انساني
اين شخصيت ارتباط مهمي با درونمايه داستان دارد و در جهت القاي مفهوم آن، كـنش
و واكنش انجام ميدهد. لذا در مورد شخصيتپردازي بايـد گفـت، جـايي كـه نويسـنده
شخصيت را توسط اعمال و رفتارش ميشناساند، شخصيت هم واقعـيتـر اسـت و هـم
براي خواننده قابل ارزشيابي است؛ مانند حشمت و عبدي. اما جايي كه نويسـنده نـاگزير
ـ شخصـيت ـ چون نميتواند هيچ واكنشي نشـان دهـد از توصيف اوست، مانند اشكان
پردازي تا حدي دچار توصيفات ايستا ميشود و نويسنده در پارهاي موارد حضور خـود را

نشان ميدهد.   
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شخصيت اشكان را چنانكه در پيرنگ توضيح داده شد، نميتوان به عنوان كسي كه 
داراي شخصيتپردازي داستاني است، محسوب كرد. تا آن جـا كـه مربـوط بـه گذشـتة 
اوست، شخصيتپردازي كامل است، ولي شخصيت امروز او بنـا بـه مـوقعيتي كـه دارد، 
يعني منفعل و ايستاست و در هيچ ارتباطي، با كسي تعامـل نـدارد و نمـيتوانـد كنشـيُ 

انجام دهد، لذا با شخصيت اصلي فاصله ميگيرد.   
  

 درونمايه:  
مفاهيمِ در ارتباط با قيام پانزده خرداد و نهضت ملي شدن صنعت نفت، تكرار شونده 
ـ  هستند. به رضاخان و پسرش كه چون باالتر نشستند، مفتضح شدند ـ جملـة نويسـنده
ـ  فقط اشاره شده است. به سازمان مخوف ساواك و اشاره به شكنجهگران بـيرحـم آن
ـ كه باعث كشتار خيليها از جمله اقبالي، پـدر اشـكان، كـه فقـط در حشمت ظفرمقدم
مدرسه چند جمله عليه شاه حرف زده، توجه شده است. به اين كه حشمت بعـد از رفـتن
به انگليس، تغيير كرد و خود را سياسي نشان ميداد. «وانمود ميكرد كه از همه مسائل 
 150 سياسي سر رشته دارد. ص101 »، و... اينها از مواردي هسـتند كـه در يـك رمـان
صفحهاي به همة آنها اشاره شده است، كه پرداختن به هر يك از آنهـا بـه طـور كامـل
حجم بيشتري از اين تعداد صفحات را در برميگرفت. به نظر ميرسد پرداختن بـه يـك
يا دو موضوع به طور كامل، و بازكردن و گستردهكردن يكي از اين جريانهـا، مخاطـب
بيشتري را جلب كند. به عنوان مثال، حشمت خود ميتوانست موضوع كليتري را براي 
داستان به وجود آورد، چنانكه راوي به جاي اين كه او را به اين دليل كـه چنـد مـاه بـه
سفر رفت و برگشت، و به گونهاي عجيب تغيير كرد، اين طور توجيه مـيكنـد كـه او در
آن جا با فراماسونرهاي انگليسي آشنا شد و جذب و عضو لژ آنها شـد و وقتـي برگشـت، 

ديد ديگري نسبت به سياست پيدا كرد و...   
يكي ديگر از مهمترين مواردي كه در دريافت مفاهيم داسـتان مـورد توجـه اسـت، 
توجه به جبر و سرنوشت محتوم است. توجه به جبرگرايي در بخشهاي مختلـف كتـاب
مشهود است. چنانكه: ص15، «پيشاني نوشـت اشـكان روشـن اسـت. زخـم و خـون و
ناله...» در ص 99: «رختم را عوض كردم، بختم را چه ميكردم؟» و همان ص «كوكب 
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بخت مرا هيچ منجم نشناخت...» و ص104 «سرنوشت محتوم خود را پذيرفته بودم.» و 
ص111 «تسليم سرنوشت بود، يقين داشت سرنوشت اين طور برايش رقم زده اسـت.» 
همچنين نويسنده به عنوان تأييد مجدد بر نداشتن قدرت در مقابل جبر، از زبان سـعدي
اين شعر را ميخواند: «كجا شكر اين نعمت گزارم كه زور مردم آزاري ندارم.» اشاره بـه 
مـيچرخانـد؛  جبر تنها در داستان، و تأكيد بر آنها، داستان را بر وجـه ناتوراليسـتي خـود
جبري كه همة موجودات را احاطه كرده است. اين مفهوم زماني بيشتر به كار ميرود كه 
از  توجه ماورايي بودن موضوعات، ناديده گرفته شود. همـان روشـي كـه طبيعـتگراهـا
جمله داروين و برخي ديگر پيرو آن بودند. در حالي كه اين با تفكـر داسـتان هماهنـگ
نيست. لذا نويسنده، به جبرگرايي، بيش از آنچه كه در باور اعتقادي ما وجـود داد، اشـاره
كرده است. چنانچه ما در باور خود به غيب و كشف و شهود و ماوراء نيز عالوه بر ميزان 

مشخصي از اختيار، قائل هستيم.   
  

امتياز:  
موضوع انقالب، مهمترين امتياز اين كتاب است. موضوعي كه كمتر به آن پرداختـه
شده است. گرچه كه در اين كتاب، انقالب در حاشيه و در كنار موضوع دفاع مقدس قرار 
ـ اسـت، گرچـه كتـاب ـ در حـد امكـان ميگيرد. امتياز ديگر داستان، نغلطيدن در شعار
توصيفات ايستا دارد. امتياز ديگر توجه به تاريخ و جريانهاي مهم آن، از زمان رضا خان 
تا نهضت ملي و جنگ و... است. نكتة ديگر، توجه به شخصيتپـردازي حشـمت اسـت، 

باتوجه به ساختشكني در او كه در بخش شخصيتپردازي به آن پرداخته شد.   



  

  


