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  )فارسي دانشگاه رازي  ادبيات دانشيار گروه زبان و( دكتر قهرمان شيري

 

 

  در روايت  گري مداخله  ةآبادي و فلسف كليدر دولت

  چكيده

ر ايـن شـيوه از   د. گـر بـه روايـت در آمـده اسـت      همداخل م شخصِآبادي از منظر سو كليدر دولت
نگـاه و   تواند در هـر جـا رد   ا ميدر درون ماجراها حضور فيزيكي ندارد، ام آن كهروايت، راوي با 

تها و اظهـار  ها و واقعيموقعيتمستقيم در   ةدر كليدر، مداخل. دريافت و احساس خود را بر جا بگذارد
برخـي از منتقـدان از   . ات وقايع ريشـه در همـين حقيقـت دارد   يجزئ ةهم  ةنظرهاي گسترده در بار

ـ   هقص ةگري را برگرفته از شيو جمله هوشنگ گلشيري، اين نوع از روايت گـويي در   هنويسـي و قص
ـ . نويسي امروز چندان قرابتي نـدارد  هاي داستان دانند كه با شيوه دور مي هاي گذشته ا حقيقـت آن  ام

: در ماجراهاي كليدر، داليل بسيار دارد كه شماري از آنها عبارتنـد از  گريهاي راوي است كه مداخله
صـميمانه   ةهاي گذشته، ايجاد هماهنگي بين صورت و محتوا، برقراري رابطـ  تجربه آموزي از شيوه

دادهاي ذهني و زباني آدمها در محيطهـاي روسـتايي و    ت كردن برونها، و تقويشخصيتو مستقيم با 
  .عشايري

  گرانه م شخص، روايت مداخلهديد سو  ةآبادي، گلشيري، كليدر، زاوي دولت :ها كليد واژه

مهمقد  

ـيم كـه كليـدر دولـت آبـادي، تـا سـد         ـيدي،    ةبايد به اين حقيقت اعتقاد قطعي پيـدا كن چهـارده خورش
ـيچ ترديـدي       ةترين رمان فارسي در گستر ترين و برجسته بزرگ فرهنگ جهاني بـوده اسـت و در آن ه

ـيده اسـت    . ردوجود ندا نگارش اين رمان به گواهي تاريخ درج شده در پايان آن، پانزده سال طـول كش
عنـوان و   ).1363تـا   1357(و انتشار آن نيز در طول هفت سال انجـام گرفتـه اسـت     )1362تا  1347(
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ـ   ر آن را د  ةعبارتهاي بعضي از  نقدهايي كه بر اين كتاب نوشته شده است تا حدودي جايگاه بلنـد مرتب
ــ ــيادبي ــران نشــان م ــانشــاهكار ": دهــد ات اي ــرين رم ــان " ،)زاده محمــدعلي جمــال("و برت اوج رم

 "تـرين اثـر هنـري    عظـيم "، )محمد علي سـپانلو ( "رمان عظيم روستايي" ،)هوشنگ گلشيري("نويسي
ـ " ،)پرتو نوري عالء( تـرين رمـان    بـزرگ "، )نسـيم خاكسـار  ( "ات معاصـر ايـران  رماني ماندني در ادبي

حميـد  ( "تـراژدي عاشـورايي  "، )مجيـد محمـدي  ( "روايت عشق و رنج"، )احسان يارشاطر( "فارسي
جـواد  ( "رمـان حماسـه و عشـق   "، )محمـد افتخـاري  ( "آزمـون آتـش و بـازآفريني عشـق    "، )نوحي

دولـت  ؛ 1385/ 19/9زاده،  جمـال ) (حـورا يـاوري  ( "تحول تدريجي از رمان بـه حماسـه  "، )اسحاقيان
؛ نــوري عــالء، 324ص  1ج :1378؛ گلشــيري، 6ـ   5 :1380دي، يرمحم؛ شــ107، ص 1373آبــادي، 

تـاريخي و   رمان عظيمي كه رنج و كار، و عشق و ايثار، و حماسه و تراژدي را با روايتي شـبه ). 7 :1364
آن گذاشـته اسـت     شاعرانه به تصوير عيني در آورده است و در هنگام نگارش، چنان تأثيري بر نويسنده

ـ «:  ويدگ ميكه  ـ  شايد بشود گفت كه من با كليدر يك بار ديگر متوّل دولـت  (» .ات خـود د شـدم در ادبي
  ناگفته پيداست كه خواننده نيز وقتي زماني بـه نسـبت طـوالني را صـرف مطالعـه      .)362 :1373آبادي، 

ش آن نوع از زندگي كه در دنيـاي كليـدر بـه نمـاي      ةاي از عمر خود را به تجرب كند، گويي پاره كليدر مي
از اين رو، خوانندگان نيز اغلب از سلوك سـاده و صـميمي و سرشـار    . دهد درآمده است اختصاص مي

ـيها و خشـونتهاي    ها در دنيـاي كليـدر، و حـق   شخصيتاز صداقت و صراحت و عطوفت شماري از  كش
ـي    شماري ديگر، تأثيرات بسيار و ماندگار مي  ةمهارگسيخته به وسيل شـباهت   ،تپذيرنـد و ايـن خصوص

ت تراژدي از نظر ارسطو دارد كه معتقد بود، با تأثيرات عاطفي و القـاء تـرس و شـفقت،    بسيار به خاصي
   .)106ـ  105 :1369ين كوب، زر( كند ـ كثارسيس روح آدمها را تطهير و تهذيب مي

روايت داناي كلت ماهي  

آمـده اسـت هـيچ ترديـدي     ديد داناي كل به نگـارش در   ةدر اين حقيقت كه كليدر دولت آبادي با زاوي
تهاي بيروني، بـا اشـراف كامـل، بـه     چون در اين داستان، راوي عالوه بر بازتاب دادن واقعي. وجود ندارد
روايـت در    شـيوه . گذرد نيز مي پردازد ها ميشخصيتوقايعي كه در ذهن و روح تك تك   ةبازنمايي هم

است كه نويسنده به عنوان عقـل كـلّ داسـتان،     اند، اين گونه داناي كل، آن چنان كه روايت شناسان گفته
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ميـر صـادقي،   (» .دهد كـه نسـبت بـه هـر چيـزي نظـري بدهـد و پـر حرفـي كنـد           به خود اجازه مي«
رفتــار  ةتفّكــر و نحــو ةبــه كّلــي گــويي، فلســفه بــافي، و حّتــي بــه انتقــاد از شــيو«و يــا ) 1367:252

رنس پرين، در اين شيوه از روايت، نويسنده بـا  و به قول ال) 142 :1364ايراني، ( بپردازد» هايششخصيت
ها شخصـيت تواند سرك بكشد و از نيات، افكار و احساسات  آزادي عمل به هر جا كه دلش خواست مي

ير معنـا و مقصـود   هايش را به تحليـل بگـذارد و اگـر تمايـل داشـت بـه تفسـ       شخصيتخبر دهد، رفتار 
هـايش از نظـر زمـاني، بسـيار      الرنس پرين نيز ـ كه گفتـه   از نظر   .)76 :1362پرين، ( داستانش بپردازد

اسـرار نهـان     گران ايراني بازگو شده است ـ نويسنده در اين شيوه از روايت، از همـه   تر از پژوهش پيش
  .)76:همان( خواهد ـ چه كم چه زياد ـ بگويد هر چيزي، هر چه مي ةتواند در بار آگاهي دارد و مي

 ادبيـات اين عنـوان، رواج چنـداني در   . نامد مي» داستاني نقّال موقعيت«ديد را،   منتقد ديگري، اين زاويه
ديـد دانـاي كـلّ     ةزاويـ دهـد، دقيقـاً بـا     ايـن شـيوه مـي     ةداستاني ايران ندارد و توضيحاتي كه او در بار

بـه نقـل   داستاني، راوي بيـرون از داسـتان،    موقعيتدر اين نوع «: نويسد او مي. كند گر تطبيق مي مداخله
ماجراهـاي داسـتان و مسـائلِ گذرنـده در آن، از      همهيعني راوي به عنوانِ فرد آگاه به . پردازد ماجرا مي

هاي شخصـيت خـود جـزو    آن كهدهد، بي  چون داناي كل گزارش مي ها همشخصيتجهانِ درون و بيرونِ 
   .)63: 1382فلكي، (» .داستان باشد

ديـد دانـاي كـل، صـرف نظـر از مالزمـات و        ةزاويـ نش بر اين اساس، روش دولت آبادي در گزي
از  بينوايـان ابتكاراتي كه خود با اين شيوه همراه كرده است ـ به عنوان نمونه ـ همانندي بسيار بـا رمـان     

نظيـر رمـان نويسـي در قـرن نـوزدهم مـيالدي اسـت و         ويكتور هوگو دارد كه يكي از شاهكارهاي بي
در اين رمـان نيـز، راوي   . مر خود را صرف نگارش آن كرده استآن، نزديك به سي سال از ع ةنويسند

ـيش        تـر از   از نظر تكنيكي، دور از دنياي روايت و از بيـرون، فضـاي آن را زيـر نظـر گرفتـه اسـت و ب
ها و شخصـيت اتّفاقـات و    او نيـز بـه ابـراز عقيـده دربـاره     . هاي داستان در روايـت حضـور دارد  شخصيت
چنين عالوه بر بـه نمـايش درآوردن    او هم«. پردازد تاريخ، اخالق و دين ميپردازي درباره فلسفه،  سخن

ننـده،  اترين احتياط، پيرايه و ترديد، در پيش چشـم خو  دليهايش بدون كم اتش، نفرتها و همافكار و نظري
كنـد، معتقـد    گويد و عمل مـي  انديشد، مي ت خود و قضاوتش بر مبناي آن چه به آن ميانيوي را به حّق

در همان حال، روش دولت آبادي كـامالً در تعـارض بـا روش    )  77 :1382بارگاس يوسا، (» .سازد مي
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گوستاو فلوبر است كه به شدت خواهان نامرئي و بي طـرف و بـي احسـاس بـودن راوي در روايـت      
ـتنتاجي داسـتان    است و توضيح و تفسير و قضاوت را مانع از توهمِ خود اتّكايي و طبيعت عرَضي و اس

نبايـد  «كند كـه  هاي خود بارها بر اين حقيقت تأكيد مي فلوبر در نامه) 75، 1382 :بارگاس يوسا. (ددان مي
كنم كـارم بـي    سعي مي« :گويد او در يك جا مي) 279:همان(» .هيچ جا احساسات و عقايدم را بيان كنم

كـار اسـت و نـه    نـه تغزّلـي در   . عيب و نقص باشد و به لحاظ هندسي خـطّ مسـتقيمي را دنبـال كـنم    
پـانزده سـال اسـت    «: گويد و در جاي ديگر مي) 278:همان(» .نويسنده غايب است شخصيت. تفسيري

ام و احساسـات   وار گذرانـده  دنـدگي ديوانـه   تمام زندگيم را با نوعي يـك . كنم كه دارم مثل قاطر كار مي
محـض تنـوع سراغشـان     ام و فقط گاه گـاهي، آن هـم   ديگرم را در قفسي گذاشته و درش را قفل كرده

  .)280:همان(» .ام رفته

  ويژگيهاي داناي كل در كليدر

م شخص و داناي كـل، كـه در   ي مرسوم در سوهايتآبادي در كليدر، خود را با مالزمات و محدود دولت
دهد بلكـه در پـي آن اسـت كـه امكانـات       ميبه كار گرفته شده است نه تنها تطبيق ن اني ديگرهاداستان

ي به وجـود  كامالً ديگرگونه و همسو با آن دنياي خاص ةشيوه را نيز با آن ادغام كند و يك روايي گذشت
بـراي ايـن كـار، او    . ق تاريخي و خاستگاه اجتماعي و جغرافيايي ماجراها باشـد آورد كه در تطابق با تعّل

عـالوه بـر راوي   دهـد كـه    مـي ديد داناي كل را در اختيار يك راوي با اختيارات تام و مطلق قرار  ةزاوي
تواند بـه راحتـي    ميكند و  ميمرئي و نامرئي را نيز در روايت بازي  شخصيتبودن، نقشي شبيه به يك 

رات مقـد  ةهمـ ايـن راوي كـه   . بپـردازد  هـا با آن ذهنينيز وارد كند و به مكالمات  هاخود را به درون آدم
ـتان حضـور دارد،     روايت را در اختيار دارد، به عنوان يك من غالب و قدرتمند كـه   در همـه جـاي داس

ـتاني   هـا  تواند خود را به راحتي در نقش همان سه ضميري كه در زبان و زندگي و زاويه مي ي ديـد داس
ي مسـتقل در روايـت   شخصـيت صحبت كند و در همان حال، خـود نيـز    هاداريم ظاهر كند و از زبان آن

مسـتقيماً مداخلـه    هـا كاوي آدم د و در درونظاهر شو "من"تواند گاه در نقش  ميآن راوي، . داشته باشد
را بـر همـه    هـا ست و گـاه اشـراف آن  هاآن شخصيتبگذارد كه گاه فراتر از  هايي بر زبان آنهاكند و حرف

جوانـب يـك موضـوع، آن     همـه و بازتاب حاالت رواني و بازكاوي  هاگري خصوص بر استدالل هچيز ب
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م گـر را بـر عهـده بگيـرد و از منظـر سـو       نقش روايـت  آوري تمام افزايش دهد؛ و گاهي نيز هم با زبان
همـه چيـز بپـردازد؛     ةشخص به همه جا سرك بكشد و به توضيح و تحليل و بررسي و اظهارنظر دربار

 ت مي را بپـذيرد كـه عبـارت اسـت از مكالمـه بـا       و گاه نيز نقش سـواز منظـر دوم شـخص؛    هاشخصـي
ر و يادآوري و پرسـش و سـتايش   عتاب و خطاب و تذّكخطابي دارند و با   يي كه اغلب جنبهها مكالمه

. م شخص ـ همـراه اسـت   ي و متداول در روايت سوي عادهاكنش همهي توضيح و تحليل ـ يعني  و حّت
سـت  هادر ايـن قسمت . ديد صداقت و صميميت و احساس و عطوفـت اسـت   ةزاوياما ويژگي بارز اين 

كنـد و از كتمـان    ميعيني را بازي  شخصيتيك  كه گويي اين راوي حاضر در همه جا، نقشي شبيه به
و اظهارنظرهـا،   هـا گري تـر از آن مداخلـه   در ايـن جاهـا بـيش   . حضور خود در روايت نيـز ابـايي نـدارد   

هـاي تمـام   بر اساس همين هنرنمايي. شود ميم شخص و داناي كل نقض ي حاكم بر روايت سوها قاعده
ت    «يرعابـديني  ع است كه دولت آبادي، بـه قـول م  عيار و متنوهـاي  اسـتاد نقاشـي جمـع مـردم در موقعي

ـ   نظيري چون صحنه هاي كم شود و صحنه مي» مختلف ام رفـتن اهـالي   هاي درو، مرگ گوسـفندان، حم
و بـاز بـه   ) 8/6/1378ميرعابديني، (آورد  ات فارسي به وجود ميدر ادبي... قلعه چمن، عروسي اصالن و

هـا اسـت كـه    تها و موقعيتها و واقعي در درون و برون آدم  گسترده هايكاويها و بازگري مداخلهدليل همان 
و نگـرش تـاريخي و   شناسـي،   شناسي، مردم  شناسي، جامعه  داستان ابعاد مختلف هستي شناسي، روان 

د و طبيعـت اسـت، آن گـاه    شود كه نخست بين گل محم ادي بنا ميداستان بر تّض«. كند سياسي پيدا مي
هـا را   گـري و جنـگ او بـا امنيـه     شود و يـاغي  ها بدل ميه درگيري او با اربابابد و بي بعدي اجتماعي مي

يابـد و رئاليسـم    و عاقبت به تضاد او با خودش، به جدال وجداني يك انسان ارتقـاء مـي   ،وردآ پيش مي
    )همان(»  .دهد دولت آبادي را شكل مي  روان شناسانه

  گري در روايت داليل مداخله

ـيحات طـوالني در       غلب منتقدان بر اين حقيقت اّتابا اين وجود  فاق نظـر دارنـد كـه توصـيفات و توض
ي اساسـي وارد آورده  هـا  ي بسياري از كليدر، از نوع اطناب مخلّ است و بر ساختار رمـان لطمـه  ها پاره

تـر   چـون بـيش   ي عينـي؛ هـا تبا آن كه اين ادعا عين واقعيت است و انكار آن مساوي با نفي واقعي. است
ي هاانندگان رمان نيز در اين موضوع اشـتراك نظـر دارنـد كـه در هنگـام مطالعـه، وقتـي بـه قسـمت         خو
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انـد؛   را نخوانده رهـا كـرده   هاماجرا، اغلب آن قسمت ةرسيدند براي پي گيري بقي ميتوضيحي و توصيفي 
ـتند   مـي ي به ظاهر زائد ـ كه گاه بسيار طوالني هسـتند و   هاهمان عبارتحقيقت اين است كه ولي  توانس
اند و دنيـاي آن را از دنيـاي    ت مستقل و كامالً متفاوت به كليدر دادهتر شوند ـ با حضور خود هوي  اندك

ـ  ةهم. اند اند متمايز و مسثنا كرده يي كه خوانندگان خواندههارمان ةهم  ةفلسـف . ه ايـن نيسـت  حقيقت البّت
  : بايد جستجو كرد ي شاعرانه و طوالني را در داليل ديگري نيزهاوجودي آن عبارت

فراهم آوردن فرصت در فواصل وقايع تا توازن الزم بين زمان يك رخداد از يـك سـو و زمـان     - 1
 ةشـيو حقيقت ماننـدي بـه     ةروايت و مطالعه از سوي ديگر ايجاد شود و خواننده از طريق رعايت قاعد

دن زمان گذر از يـك واقعـه   تركر تر و از طريق طوالني تي خود، به طور تقريبي و در مقياسي كوچكسّن
م آن مقدار از زمان توفيق بيابد كه صرف وقوع يك رخـداد شـده اسـت؛ همـان     ديگر، به تجس ةبه واقع

شود و امـروزه نيـز ـ نـه بـه آن صـورت        ميچيزي كه در مكتب كالسيسيسم به آن وحدت زمان گفته 
در  هـا موقعيتو  هـا  از صـحنه رفـت ـ در بسـياري     مـي ي كالسـيك بـه كـار    هـا  ابتدايي كه در نمايشنامه

ـ  ،يي از روايـت ها هدف پاره هاگاهي وقت. ي مدرن و پسامدرن كاربرد بسيار داردهاداستان م بخشـي  تجس
  ةاگر به خاطر داشته باشيم كه كليدر نه فقط وقـايع سـه سـال از دور   . به سختي و ديرگذري زمان است

فرهنگي سـه هـزاره از زيسـت انسـاني را      معاصر بلكه ماجراي تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
و  هـا  از حادثـه  هاو ديرگـذري  هاكشد، آن گاه به راز اين درنگ مياقل در تاريخ فالت ايران به تصوير حد

  .پي خواهيم برد ها صحنه
ـيوه ها تركيب شيوه - 2 ي امـروزي، در زمـاني كـه مـاجراي داسـتان      هـا  ي داستان نويسي كهن با ش

ي جمعـي امـروزي اسـت، ايـن     هـا  ي فردي در گذشته و مبارزه جوييهالحشوريو س هاتركيبي از عياري
ي گذشته يـا مشـابه   ها در هنگامي كه ماجراي يك روايت مربوط به دوره. طلبد ميرا  هاگري گونه روايت

ـ هايا داستان ها است، استفاده از ساختار قصه ها با آن دوره ي تئوريـك در  هـا  وار، يكـي از توصـيه   هي قص
ي هنـري و موضـوع و مـاجرا را در    ها ويسي است كه همسويي و انسجام بين صورت و سازهداستان ن

ي معروفـي  هابا همين شيوه، داسـتان  آبادي دولتكند؛ همچنان كه شماري از معاصران  ميداستان تقويت 
ـ  "معصوم پنجم"، هوشنگ گلشيري با "يكليا و تنهايي او"تقي مدرسي با : اند پديد آورده ا ، و به آذيـن ب

  كه ماجراي رمـانش برخـوردار از يـك زمينـه     آبادي دولتدر اين ميان . "به سوي مردم"و  "شهرخدا"
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اري است، اگر پـاره گسترده از زيست و زبان و ذهنيـتان نويسـي    هـا  ت ايلي و عي يي از شـگردهاي داس
يي از آن هـا  ارهات ماجرايي باشد كه پـ ي امروزي در آميخته است تا متناسب با مقتضيها كهن را با شيوه

. ت رايج در عالم داسـتان نويسـي عمـل كـرده اسـت     قت به يك سّنگذرد، در حقي ميدر زندگي امروز 
ـيوه      هاگري در آن گونه مداخله آبادي دولتبنابراين روش  ي هـا  و توصيفات، اگـر انطبـاق چنـداني بـا ش

ـيري در   داستان نويسي در زمان نگارش كليدر ندارد به همين دليل است كه او نيز م ثل آل احمـد و گلش
ه متناسب بـا موضـوع رمـان خـود برآمـده      ي گذشته، البّتها ي خود از شيوهها پي عمل كردن به آموخته

ي شاعرانه، و نتيجه گيـري و پيغـام دهـي    هااست؛ اظهار نظر در بافت روايت و استفاده از عبارت پردازي
ات عـاطفي در راوي از خصوصـي   يهاو ميـدان دهـي بـه واكنشـ     هاو منشـ  هاو ارزش گذاري بر كنشـ 

  . تر به كليدر نيز راه يافته است اي امروزي ي قديمي است كه به گونههاداستان
3 - فراروي از اصول رسميي ادبـي نيـز همـواره يكـي از     هـا  ي و تكـراري در گونـه  ت يافته و عاد

يي كـه  هـا  هاگـر كليـدر هـم بـا رعايـت همـان قاعـد       . ي هنـري اسـت  ها تاقيكردارهاي كارآمد در خّل
يي از ناتوراليسم و رمانتيسم ـ خـود بـه كـار     ها ي كوتاه و بلند رئاليستي ـ با رگه هادر داستان آبادي دولت

كليدر رمـاني اسـت كـه    . داشت ميآمد، به يقين چيزي براي شاخص شدن ن ميبسته بود به نگارش در 
بـه ايـن   . ي نيز درآميخته اسـت ي حماسه و تراژدها در عين برخورداري از اصول رمان نويسي، با قاعده

ي داستان نويسي مثـل روايـت سـاده و صـرف و بـي      ها خاطر است كه گويي بعضي از نخستين قاعده
ي هـا  ت كتـاب جـاي خـود را بـه اغـراق و مبالغـه      طرف و به دور از هر گونه ابراز احساسات، در كلي

ي عـالي  هـا گين و عبارت پردازيي اخالقي، زبان سنهاي مستقيم و ارزش گذاريهاگري غيرطبيعي، مداخله
بزرگي است كه در قالب رمـان بـه     ةبنابراين، كليدر حماس. و توصيفات شكوهمند و طوالني داده است

ي رمان نويسـي را بايـد در شـالوده    ها ي آن با اصول رئاليسم و قاعدههاروايت درآمده است و ناهمسويي
  . ي سه نوع ادبي جستجو كردحّتي آن از يك نوع ادبي و تالش براي تركيب دو و هاشكني
ي هنـري اسـت   هاي هميشگي در نوآوريهاي شناخته شده يكي از هدفها آشنايي زدايي از قاعده - 4

رسـد كـه اصـول     مـي خود به خود با عدول از ميراث رئاليسم، در عمل به ايـن حقيقـت    آبادي دولتو 
در آن نـوآوري   ،عين پـاي بنـدي بـه آن   توان در  ميپذير نيست و ناي ر و تخّطرئاليسم چندان هم نامتغي

ام كـه بخوانـد    خواند، و من هم مقيد نبـوده  ميرئاليسم ن  ةدر بعضي موارد با قواعد شناخته شد«. نيز كرد
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ايد كـه انسـان    شما در كجاي رئاليسم ديده... ام و حاال هم از اين بابت غبني ندارم  و اصراري هم نداشته
ايد كه نويسنده با قهرمانش گفـت و گـو    خوانده ياد، و در كجا ديده با گوسفندش يا با اسبش حرف بزن

  ام و از نظر خودم اين يك فراز اسـت در كـار و بـه نـوعي نشـانه      كند؛ اما من خود به خود چنين كرده
، آبـادي  دولـت (» .ام، تبلور نوعي يگـانگي اسـت   اي كه در آن زيسته درك وجودي من است از مجموعه

گريهــا را ناشــي از حــاالت  گونــه مداخلــه ديگــر از همــين گفــت و گــو، ايــندر جــاي  )203 :1373
بينيـد خـود بـه     اي جاها كه مـي  در پاره«: ه استهنگام نوشتن به سراغ او آمدداند كه در  شورانگيزي مي

و اين وجد و حال، اگر فراتـر اسـت   . ام، آن سماع من است و هيچ گزيري از آن نبوده است ميدان آمده
گيـري   كنم ايشان بايد در اليتغير بـودن متـر انـدازه    نويسي، گمان مي هگيري تكنيسينهاي قص ازهاز مترِ اند

ام تا تمام قواعد و قالبهاي خشك را ـ كه عجبا بـه عنـوان     چون من آمده. خود دچار ترديد شوند، نه من
  .)373 :1373آبادي،  دولت( ».ام بينيد كه شكانده ـ بشكنم و خود مي! شود نوگرايي حقنه مي

ي مثبت و منفـي بـه صـورت مـداوم بـراي      ها، نوعي داوري در تعيين ارزشهاگري در اين مداخله - 5
ي هـا ي آشـكار، همـواره در روايت  هابه رغم اين گونه ارزش گـذاري  آبادي دولت. مخاطب نيز وجود دارد

تا انديشـه و احسـاس   دهد  ميميانه قرار   ي جبههخود، ميدان پر پهنايي در اختيار مخالف و موافق و حّت
بـه خصـوص    -  قـرار بگيـرد   هـا ي آنهادريافت ةتواند در داير ميهر چيزي كه   ةو استدالل خود را در بار

حسهـا گيري و موضـع  هاگاهي جبهـه بنـدي  . به صراحت بر زبان بياورند -  هحوادث روزمرّ  ةت در باراسي 
بنـابراين بـراي   . را تعيـين كنـد   هـا آن ه آن چنان نيست كه مخاطب به سـادگي بتوانـد حـق و نـاحقّ    البّت

ـ   ةجنب هاگري مخاطبان عمومي و كم حوصله، اين گونه مداخله ات زنـدگي هـم   آموزش و افزايش تجربي
ـتمر، مـانع از عبـور بـي     ي مداخلههاديگر آن كه اين گونه داوري. تواند داشته باشد مي اعتنـا از   گرانه و مس

ايجاد و باعث  هاتواقعيحست بهنسبت ت اسيمثنـوي، ارزش روايـت بـا ايـن      ةشـيو شود و به  مي هاموقعي
  . كند ميبسيار برتر و پر معنايي صعود   ةي جزء به جزء به مرتبهاگونه تحليل

و شـگردهايي كـه در دنيـا     ها خود يك شيوه است؛ مثل بسياري از شيوه هاگري اين گونه مداخله - 6
ـ اين شيوه اختصاص به كليدر دارد چون . وجود دارد ت آن را داشـته اسـت كـه چنـين     تنها كليدر ظرفي

بـه نظـر   «و ظاهراً نيز ناخودآگاه بوده است و در جريان عمل خود به خود به دست آمـده اسـت   . باشد
خودم، حضور نويسنده در كليدر، يك شيوه است و اين چيزي بود كه خودم بعد از نوشـتن دريـافتم؛ و   
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ـيط و قهرمان   شود به بيش از حد عجين بودن ميآن مربوط  يش؛ بـيش از پـانزده سـال    هـا من بـا آن مح
ام و دارم هـم، مـرا بـه     داشـته  مـي شان  يي كه من عميقاً دوستها زندگي ذهني و روحي داشتن با چهره

در . درآورده بود و به گمان خـودم ايـن، پيشـامد خيـر و خوشـايندي بـوده اسـت        هاصورت يكي از آن
ـ  دست يافتن به يك شيوه و شگرد كه به گ ـته اسـت  مانم فقط كليـدر ظرفي جاهـايي كـه    ،ت آن را داش

ـنم؛   مـي د صحبت كنم؛ جاهايي هست كه با گل محم ميمستقيم يا غير مستقيم با ماه درويش صحبت  ك
كنم و ايـن حضـور از نظـر     ميكنم؛ جايي هست با عباسجان صحبت  ميجايي هست با شيرو صحبت 

مگر در چـاپ جديـد چهـار    . كرد ميده، و گر نه البد تغيير نمايد و ناهموار هم ننمو ميخودم نابهنجار ن
جلد او1373،آبـادي  دولـت (» .ام ل شخص به كار رفته بـود، كـه گرفتـه   ل كه در يكي دو مورد ضمير او 

:94(.  
عمل كردن به اين حقيقت كه داستان هـم عـين زنـدگي اسـت يـا نـوعي از زنـدگي اسـت و          - 7

چنان كه بخشـي از زنـدگي خـود     گري، هم دور از هر گونه كتماننويسنده در هنگام نگارش داستان، به 
يـك نـوع زنـدگي     هـا كند، در همان حال، واقعاً و عمالً بـا آن آدم  ميي داستان هارا صرف آفرينش آدم

شـهرزاد  . رسـاند  ميشب آن را به اثبات  همان حقيقتي كه شهرزاد در هزار و يك. كند ميديگر را تجربه 
يي كـه هـر شـب روايـت     هاو شهريار را به نوعي زندگي كردن در دنيـاي داسـتان  با گفتن داستان، خود 

توانـد زنـده مانـدن خـود را تضـمين       ميدارد و در نهايت نيز از طريق همين دنيا است كه  ميكند وا  مي
ي داسـتان  هـا وقتي نويسنده بـا آدم . آن نوعي زندگي كردن است  پس داستان نويسي براي نويسنده. كند

شود و حق دارد كـه خـود    ميي داستان محسوب هاشخصيتكند در واقع او هم يكي از  ميخود زندگي 
ـيت نيز گاهي به درون داستان سركي بكشد و يا با   هـا بـه گفتگـو بپـردازد و در غـم و شـادي آن      هاشخص

  . شريك باشد و مثل غم و شادي خود به سوگ و سرور بپردازد
8 - ضـح سـازي برُگـرده دارنـد درگيـر      اوصف و و  ةحوزدر  هات ديگري كه اين زياده گوييخاصي

تو  هاتكردن طوالني مدت خواننده با واقعيي داستان و تأثير پر قدرت و پايدار بـر او گذاشـتن   هاشخصي
ناگفته پيداست، وقتي يك خواننده مثالً نزديك به يك ماه با صبوري و سر به زيري خـود را بـه   . است

گذرانـد و بـا    مـي ي آن را از زير نگاه خود ها و تك تك جمله دارد مي استغراق كامل در دنياي كليدر وا
ي طـوالني، هـم بـر    هاآيد، آن توصيف ميي خوش و ناخوش آن، احساسات او نيز به نوسان در ها لحظه
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كنند و هـم آن تجربـه را    ميافزايند و هم آن را شاعرانه و عاطفي  ميطول اين تجربه از يك دنياي ديگر 
بـه قـول   . كنند ميدر ذهن مخاطب ماندگارتر  ،اي ي متناوب، به تدريج و به صورت پارههاگري با مداخله

ژوزف كنراد، كار اصلي نويسنده كه بايد به جد بكوشد تا در آن توفيق بيابد، اين اسـت كـه خواننـده را    
از  و پـيش و بـيش  «. وادار كنـد  "احساس كردن"و   "شنيدن"به » با استفاده از نيروي كلمات مكتوب«

ـتر؛ و ايـن همـه چيـز        . وادارم "ديـدن "هر چيز ديگر، كار من آن است تا شما را به  ـين ـ و نـه بيش هم
  .)600 :1368آلوت، (».است
در حشـر   هـا در ذهن و زندگي خود با حضور دائمي آن هاي داستان و سالهاعجين بودگي با آدم - 9

سالي كه صـرف   پانزدهته است و چه در ذهن گذش هايي كه به پي ريزي طرح آنهاو نشر بودن، چه سال
شده است، زماني است بسيار طوالني كه عمالً نويسـنده را از زنـدگي عـادي خـود جـدا       هاآفرينش آن

نقـل   آبـادي  دولتاي كه درويشيان از ديدار خود با  خاطره. برد ميكند و به درون دنياي داستان خود  مي
، بـه ديـدنش   هـا پس از رها شدن از دام گرفتاري 58ل سا«: كند ميكند اين حقيقت را به خوبي اثبات  مي

بـه يـاد   . ملـت انـداخت  ها  حـاالتش مـرا بـه يـاد    . يش يافتمها او را سخت درگير و سرگرم گويه. رفتم
در هر سكوتي كـه بينمـان   . كار عظيمش باشد  ي مكبث افتادم و حدس زدم كه بايد درگير دنبالهها گويه

اي  يش را به هم بزنم و بـه بهانـه  هامشغولي حيفم آمد دنياي دل. كرد مياي  شد، با خودش زمزمه ميايجاد 
  .)234 :1380محمدي،  شير(» .از او جدا شدم

ةروحي   ت ت بـا  عاطفي داشتن را نيز بايد به آن عجين بودن طوالني مـدـي ي داسـتاني اضـافه   هاشخص
ـته بـه    سـاعات طـوالن   ةاست در بار هنقل شد آبادي دولتخاطراتي كه از همسر . كرد ي در اتـاق در بس

ـتن    كـه گـاه از درون اتـاق بـه گـوش       هاصورت پيوسته به سر بردن و نوشتن و آن گـاه، صـداي گريس
خـود   آبـادي  دولـت . ي خود داللـت دارد هادر دنياي آدم آبادي دولترسد، به خوبي بر زندگي كردن  مي

شوم، آن چنـان كـه مثـل     مي در لحظاتي من در حين كار دچار وجد و بي قراري«: گويد ميدر اين باره 
شد ـ و به جـاي ايـن     ميوقتي كه صبرخان كشته شد ـ و در طرح من نبايد كشته  . گريم مييك كودك 

رم از خواب بيـدار شـد   من ناگهان زار زدم و همس "بلقيس"كه همسرش يا ديگري را صدا بزند، گفت 
تا رفتم بگويم چرا، نتوانستم و گريستم؛ فرداي همـان شـب كـه دو بـاره      "چه خبر شده"و آمد پرسيد 

همسرم آمد و پرسيد چه خبر شده بود و من شروع كـردم بـه گفـتن، بـاز هـم نتوانسـتم ادامـه بـدهم         
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اسـت بـه خـوي و بـاورم     هاي گريستم، درست مثل يك كودك؛ و اين به استنباط خودم، مربوط  يهاو
ام از محـيط و   يم دارد و ديگـر در بـاور كودكانـه   هاتحساسـي  ةيم كه اوالً ريشه در نحوهانسبت به قهرمان

هـم  ] تئـاتر [آمـوزش   ةشـيو و اين باور، بدون شك بي تـأثير از آن  . شان ام يي كه خودم باز ساختههاآدم
هاي شخصـيت ، مـن در هنگـام نوشـتن بـا     گويد و در جاي ديگر مي )219 :1373آبادي،  دولت(» .نيست

. شـود  تقـل مـي  ن، از آنها به من و از من به آنهـا م گذرد ميهر چه بر آنها يا بر من . هستمام يگانه  داستاني
افتد، وقتي از بيـرون بـه    و بعدها،  بعد از اين كه كار اتفاق مي«. هستيمواحدي   گانه در آن لحظات ما دو

كـه مـثالً بـرادرم را از دسـت      تر از زماني كنم كم كنم احساس مي ـ نگاه مي  واقعه ـ اگر فجيع بوده باشد 
به خصوص جلـد دهـم   . كنم بخشهاي زيادي را با بغض نوشتم گمان مي... ام خسته و ويران نيستم داده

را سراسر با بغض مستمر چند ماهه نوشتم و در نقـاطي بغضـم نيشـتر خـورد و تركيـد و در لحظـاتي       
   .)13 :1368 ـ 28 آبادي، دولت(» .عمو كور شد، يا وقتي كه صبرخان كشته شد خان وقتي. خيلي شديد

ـ  هـا موقعيتآن گونه سر ريز كردن احساسات به دليل تأثيرپذيري از حوادث و  ي روايـت  ي تراژيـك، حّت
پردازد نيـز گـاه    مياي و تاريخي  پردازي چون فردوسي را كه در نهايت بي طرفي به نقل وقايع اسطوره

تواند مانع از طغيان احساسات خود شود و ناگزير گـاه در آغـاز و    ميدهد كه ن ميان تحت تأثير قرار چن
  : پردازد ميـ مرگ سياوش و آغاز داستان سهراب ـ به سوگواري  هاگاهي نيز در پايان داستان

  سر و پاي گيتي نيابم همي / چپ و راست هر سو بتابم همي 
  ان بنده و بخت خويش آيدش جه/ يكي بد كند نيك پيش آيدش 
  ) 136ـ  135 :1363مينوي، (همي از نژندي فرو پژمرد / يكي جز به نيكي جهان نسپرد 

  ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست/ اگر مرگ داد است بيداد چيست 
  را راه نيست و بدين پرده اندر ت/ از اين راز جان تو آگاه نيست 

  .)57 :1363شعار ـ انوري، (ر نشد اين در راز باز به كس ب/ همه تا در آز رفته فراز 
 .چنـين اسـت  ، داسـتان ان بزرگ جهان در هنگام نگـارش  ندگسلوك بعضي از نويسدر دنياي امروز نيز 

ريز مشـغول نگـارش مـادام     كه يك شبانه روزگويد، در يك  هايش مي براي مثال، گوستاو فلوبر در نامه
گرفتگي گلـو، تمـام روز را در اوهـام    و  يو عرق ريز گيوفتو ك ستگيخشدت  ، ازبوواري بوده است
ـّن     «: نويسد او مي. سپري كرده است ـتم،   ج را مـي ساعت شش عصر ديـروز وقتـي داشـتم كلمـه تش نوش
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كرد حـس   قدر حالم خراب شد و با صداي بلند نعره كشيدم و دردي را كه بوواري عزيزم تحمل مي آن
    .)308ـ  307 :1370سليماني، (» .مج بشوكردم، كه ترسيدم خودم دچار تشّن

خود را به درون روايـت راه بدهنـد كـامالً     ، از اين كه حاالت هنگامِ نگارشِنويسندگانه شماري از البّت
بارگاس يوسا كه خود يكي از نويسندگان بزرگ جهان است، در يك موضع گيـري كـامالً   . اند ابا داشته

الت احساسات و عقايد خود در روايـت بـه سـختي پرهيـز     متفاوت با روش گوستاو فلوبر ـ كه از دخ 
هـاي شـاخص آن را در رمـان     گويد اين گونه دخالتها در روال روايت كـه يكـي از نمونـه    داشت ـ مي 

و زايـل  » گسيختگي نظام داسـتاني «و » نابودي فريبايي رمان«توان ديد، نه تنها باعث  ميـ مثالً ـ  بينوايان  
شـود، بلكـه خواننـدگان امـروز بـا       ش كردن اعتبار آن در نزد خواننده مـي كردن توهم داستاني و مخدو

لـي كـه طبيعـتش    از نظـام روايتـي و از تخي  تر خود آن را مانند بخشي جدايي ناپـذير   ديدگاههاي مدرن
اين گونه روايتها در واقع دو روايت درهم تنيده و غيـر قابـل تفكيـك را    . كنند چنين است، احساس مي

ـي  است هاي اصلي شخصيتيكي داستان : دبرن به پيش مي ري را اكه در طول زندگي فراز و فرودهـاي بس
هـا، رفتارهـا، داوريهـا، هوسـها و      و ديگري روايت خود راوي، كه در آن، حيرتها، آرايه«. كنند تجربه مي

روايـت بـر    اخالق كـه  ،فلسفه ،اي بافته از تار و پود ايدئولوژي پرده ؛سازند رانه ميها، متني متفّك موعظه
       .)78 :1382بارگاس يوسا، (» .بندد آن نقش مي

گرانـه در   و نصايح مداخلـه  هاي خود، عادت به طرح صحبتهالين داستاناز همان او آبادي دولت - 10
چندان پسنديده نبود و باعـث در هـم آميـزي بافـت      هاروايت داشت كه در روال داستان نويسي آن سال

ـ  وار روايت با مطالب مقاله چهـارده    ةدوم از سـد  ةي نيمـ هاامـا در سـال  . شـد  مـي ه غيـر ضـروري   و البّت
ـين خـود     هاگري ي جديد داستان نويسي، اين گونه مداخلهها خورشيدي و با شيوع شيوه نه تنها قـبح پيش

نمـايي   را از دست داد، بلكه تبديل به يكي از شگردهاي مرسوم در داستان نويسي شد كه از لوازم واقـع 
ي اغلب وجـود آن را در  اين اظهار نظرها در ابتدا آن چنان اندك بود كه مخاطب حّت. گي بوددر نويسند

بـه چنـان    هـا گري ات نويسنده، حجم اين مداخلـه ا با افزوده شدن بر تجربيكرد و ام ميروايت احساس ن
ي رسيد كه در كليدر و حّتحدطـب را  گرانه و كنجكـاو مخا  جستجو  ةي جاي خالي سلوچ، بارها روحي

ـ   ميف گيري روال طبيعي ماجرا به توّق در پي ـباني   كشـاند و حّت ت از نويسـنده  ي باعـث دلزدگـي و عص
  : ه كردتوج "ته شب"لين داستان او با نام توان به اين قطعه از او ميبراي نمونه، . شود مي
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شـود؛ بـوي    يمـ هميشه و در هر كجا سايه افكنده باشد به خوبي احساس  ،فقر. ه، فقر زده بودمحّل«
شـود و دمـاغ    مـي خزد، قـاطي هـواي خـارج     ميبيرون  ها ي ريز ديوارها و در خانههاي از شكاففقر حّت

بيشـتر   ،ي سـرد هازا هميشـه در خموشـي و سـكوت شـب     نكبـت  ةفقـر، ايـن پديـد   . كند ميآدمي را پر 
  .)23 :1ج ،1368، آبادي دولت(» .ي كريم فقر آلود شده بودهاو در آن شب، نفس. ي دارديخودنما
و اساس يك اثر ادبـي  » ر نيستيتغي ثابت و ال  ةيك آموز ،فرم«بر آن است كه  آبادي دولتباور  - 11

آن چيـزي كـه اصـالت يـك اثـر ايرانـي را از آثـار        . ي سسـتي بنـا نهـاده شـود    ها شاخص نبايد بر پايه
ت است كه در اثـر  مّل روح يك«. كند، فرم آن اثر نيست، روح ايراني آن است ميكشورهاي ديگر ممتاز 

خيـزد، بـا    مـي تي بر كند و چون آن روح از وجدان جمعي و قومي هر مّل ميهنري و ادبي انعكاس پيدا 
ت خودش به عنوان نشانهاه به نزديك شدن فرهنگتوجت باقي اسـت كـه   هر مّل ة، آن روح به جا و قو
  ).10: 1378، آبادي دولت(» .م هستتفاوت و تمايز ه  ةكند و خودش نشان ميانعكاس پيدا  ادبياتدر 

  ارزيابي نظر منتقدان 

هوشنگ گلشيري، كه خود يكي از داستان نويسان مدرن و نوآور ايران اسـت، ايـن شـيوه از روايـت را     
ـتفاده    ه در دنياي معاصر تلقّي مياحياي آداب و اصول نقّالي و نقل قص كند و بر اين اعتقاد است كـه اس

گيـري از زبـان و    و الگـو » ت قرون وسطاييذهني  ةته ماند«رها نشدن از  ةنشان، گري از اين گونه روايت
زباني ضربي و فخيم و دو كلمه و نقطه، يك كلمه و نقطـه، پـر از تكـرار، توصـيف در     «ت نقّاالن، ذهني

گلشـيري،  ( اسـت » نقطه گذاري سر تا پـا مغشـوش   توصيف، تشبيه در تشبيه، به بيراهه زدن و اغلب با
» افزودن بر صـفحات «و » كشتن زمان«و » افاضات و اضافات«گويي،  افي و زيادهحرّّ .)319: 1ج ،1378

چون و چـرا  «ال مايشاء و سپردن سرنوشتها به دست يك فع. تنها يكي از پيامدهاي نگرش نقّاالنه است
و ميـدان   ي و بي تغييـر دانسـتن  آدمها را كّل شخصيترا به كناري نهادن و » ت كردنجستن و طلب عّل

تـوان   پاي همه را مـي نيز از ديگر مالزمات مرتبط با ديدگاه نقّالي است كه رد» تصادفات و جبر«دادن به 
  . گيري كرد به صراحت و گستردگي در كليدر پي

ا دولتام آبادي خود در پاسخ به اوكودكانـه بـه نظـر    «: گويد ت ميلين ايراد، با صراحت و اندكي عصباني
ـيش از صـد     خواهد رسيد، ا در آن جـاري   شخصـيت گر پنداشته شود كه من براي نوشتن كليـدر كـه ب
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ات آن تكنيسـينهاي  نقّالي نظر داشته باشم، نه دوست مـن، ايـن از كشـفي    ةشيوهستند، خواسته باشم به 
آن گـاه توضـيح   ) 99ـ98 :1373آبادي،  دولت(» !اي است كه مايلند جهان را در ته استكاني بتپانند حرفه

ام  طبيعـي اسـت كـه از اشـكال بيـاني زبـان مـادري       «ايرانـي،   ةدهد كه من به عنـوان يـك نويسـند    مي
اشكال خوانـدن و گفـتن    ةهمنقّالي نيست،   ةها منحصر به حوز ا آن آموختهام» .هايي داشته باشم آموخته

روضه خـواني،   قوالي، خطبه و خطابه، تعزيه، مولودي،: گيرد و نمايش دادن و روايت كردن را در بر مي
و . گردانـي و نمايشـهاي بـومي    منقبت خواني، پرده خواني، نقلهاي پاي كرسي و شهر فرنـگ، شـمايل  

كند، فقط بايد بسـيار   اش را براي نوشتن يك داستان صرف مي ترين روزگار زندگي اي كه ناب نويسنده«
بـين   سي بگذارد و مـن كوتـه  هاي بياني در فار بين باشد كه اُس و اساس كارش را بر يكي از شيوه كوته

آن زباني كه در كليدر بـه كـار گرفتـه شـده اسـت      : گويد در جاي ديگر مي) 99 :همان. (»نبوده و نيستم
هاي چهارم و پـنجم كـه    چيزي جز زبان مادري من نيست كه شكوفايي و باززايي زبان فارسي در سده

همـان  » م آشـكار بافـت و سـاخت   تجس«سد ر به نظر مي» انگيز زيبا، استوار، پر شكوه و خيال«آن چنان 
زاللي بيان عطار و استواري زبان نظام الملك و متانـت و اسـتحكام زبـان بيهقـي و روانـي      « ،زبان است

. ي پيـدا كـرده اسـت   در همان زبان زيباي مادري من تجّل) 367: 1373آبادي،  دولت(» زبان ناصرخسرو
فارسـي را بـا    ةزبان امـروز «ام  ر، توانستههاي مكرّپس من با مرارت و ممارست فراوان و پس از خستگي

آنهـا    ةعارفانـه درآميـزم و از آميـز     زبان شهداب دوران شكوفايي باززايي زبـان فارسـي و بيـان جانانـه    
او در گفتگو با محمدعلي و در پاسـخ بـه ايـن    ) 369 :همان(» بينيد فرايندي ارائه دهم كه خود اكنون مي

ـتفاده         شتهپرسش كه آيا باز هم در نو هاي پس از سـلوچ و كليـدر از همـان سـبك و سـياق و زبـان اس
د و انتزاعـي  كاربرد آن در اثر ادبي در نظر مـن چيـزي مجـرّ    ةشيوزبان و «: گويد خواهيد كرد يا نه؟ مي

بنابراين اگـر در آينـده اثـري    . بلكه كاربرد زبان در هر اثر هنري الزامي ضرورتهاي خود اثر است. نيست
در مقـام يـك همـاد     ،بايد زبانش هم فراخورد و مناسب ديگر عناصـر و اجـزاء آن   يايد البد ميدر كار ب

امـا در ايـن   . دانم كه آن چه و چگونـه خواهـد بـود    و هنوز نمي. باشد] سنخ اي منسجم و هم مجموعه[
؛ رسد كه ظرف ديگر، زبان ديگر و پرداخت ديگـري بايـد در كـار آيـد     روزگار و مسائل آن به نظرم مي

» .و انباشـته را در خـود جـاي دهـد    زنـدگيهاي انبـوه     ةظرف و زباني كه بتواند بيـان چكيـده و پيچيـد   
  .)129ـ 128 :، 1372محمدعلي، (
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بسيار كـرده اسـت امـا      آبادي از عنصر نقل در روايت خود استفاده در اين ترديدي نيست كه دولت
نفـس اسـتفاده از   . وضوع و ماجرا بوده اسـت تهاي آن، گستردگي ماجرا در مكان و زمان و ميكي از عّل

ـ    ةبيان، خود به خود امر مذمومي نيست، استفاد ةشيويك  ت افراطي، ناشـيانه و ناشايسـت از آن، و كيفي
ـ  . تواند باعث انتقاد يـا ايـراد باشـد    هاي بياني ديگر است كه مي هماهنگي آن با شيوه ت در كليـدر، ماهي

وع، و مهارتي كه نويسنده در ايجاد هماهنگي بين عنصر نّقـالي بـا   ماجرا و بافت تاريخي و اقليمي موض
ـ     ةهاي بياني ديگر دارد، اثبات كنند شيوه ي اين حقيقت است كه نقّالي در بافت و بيـان و سـاز و كـار كّل

  . روايت به درستي جا افتاده است و چندان ايرادي بر آن وارد نيست
ترين پايه فرو كشـيد   ن حد دور شد كه مقام كليدر را به كمانصاف نبايد تا به آ  ةديگر آن كه از جاد

درست است كه گاهي نقّاالن هـم  . اند صعود داد و جايگاه نقّاالن را به مراتبي فراتر از آن چيزي كه بوده
ـ آوري نيست كه ايـن همـه هنرنمـايي و خّل    كنند اما آيا قياس خنده از توصيف و تشبيه استفاده مي ت اقي

ـ  گويي اي در قصه افيهاي حرفهن گونه اداها و حرّدر كليدر با آ ه در مقـام خـود جـاي قـدرداني     ها كه البّت
ري در كليـدر ريشـه در نّقـالي نـدارد،      بسيار دارد همسان انگاشته شود؟ موضوع سوم آن كه، بينش َقـد

را بـه دسـت    آن دنيايي كه آدمهاي آن در كليدر، اختيار همه چيـز . بلكه نقّالي، معلول بينش قَدري است
اتفاقاً انطباق تمام عياري بـا آن گونـه نقّاليهـا     ،كنند ي مياند و چون و چرا را كار منكري تلّق تقدير سپرده

امـا آن تسـليم   . شـود  عاي منتقد به راحتي نقض مياز اين منظر اد. آبادي به كار برده است دارد كه دولت
شـكند و شـماري از آن    ر هـم مـي  دآيد  وجود ميطلبيها هم اندك اندك با ماجراهايي كه در روايت به 

  . روند هاي سر به زير و بي تغيير، با اختيار خود به جنگ سرنوشت ميشخصيت
آبـادي در كليـدر دارد ايـن اسـت كـه، اسـتفاده از        روايت دولت ةشيوانتقاد ديگري كه گلشيري بر 

تا هر كـس و هـر چيـز در ذهـن و     «داناي كل به عنوان حاضر و ناظر بر ذهن و عين آدمها در همه جا، 
» ها و گفتگوها به همان زبان و با همان وسعت ديد و نظر داناي كـل جلـوه كنـد    عين، در خطور خاطره

پردازي را كـه لحـن    شخصيتهاي مرسوم در  ترين قاعده يكي از ابتدايي) 311 :، 1، ج1378گلشيري، (
اوت زبان و جغرافيا، تعارضـهاي مـرد شـهري    كشمكشهاي طبقاتي، تف«گيرد و در نتيجه  باشد ناديده مي

بين و يا آن زبان فخيم اثـري نـدارد، هـر يـك آن ديگـري اسـت، و        و پيرزن روستايي بر اين ديد ژرف
شـوند،   اند، و لزوماً نقل و نقّال و نيز آدمهاي نقـل يكـي مـي    آن داناي كل يا آن هستي مطلق  ةهمه، جلو
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اما وقتـي كـه   ) 311 :1همان، ج(» .شوند نقل نيوشان ـ يكي مي مخاطبانش ـ   همههمان گونه كه نقّال و 
اسـت و رمـان   » اعتقاد به مختار بودن انسان و اشراف او بر زمـان و مكـان و حـوادث   «رمان، محصول 

 همـه در پشت هر بنـد و  «و معتقد به اصالت فرد، » اق و صنعتگر و مختارخّل«نويس، به عنوان يك فرد 
نمي«مسئول بند بند رمان است و  نشسته است، پس» ت رمانكلي ل به نقل ناقالن و يا سـير  تواند با توس

تاريخ گذشته و حال، مثالً تسلسل حوادث، و يا واقعيت شـانه خـالي   ت موجود عصرش از اين مسئولي
حضـور  «هاي راوي از منظر داناي كل چيزي جـز   مداخله آن كهة كالم خالص) 314 : 1همان، ج(» .كند

آدمهـا و فضـا و مكـان و    «نيست كه از حضور مسـتقيم و سـلوك و سـخن    » داي بيگانهص«يا » مزاحم
تي اسـت كـه تمـايز آدمهـا در لحـن و      در چنين وضـعي  .)322 :1همان، ج(كند  ممانعت مي» روابط آنها

  .رود پردازي است از ميان مي شخصيتسبك سخن گفتن كه يكي از عوامل اساسي در 
لحـن و   طهاي روستايي و عشايري، اغلب، آدمها چندان تفـاوتي در ا حقيقت آن است كه در محيام

سـاني دارنـد و محـيط زنـدگي      آنها خاستگاه طبقاتي و جغرافيايي يك ةهم آن كهبه دليل . گفتار ندارند
گيري تمايزهـاي گفتـاري در    بزرگ است و شكل  ةآنها نيز به قدري كوچك است كه گويي يك خانواد

يز به سادگي امكان پذير نيست و ادراك و اثبـات ظرافتهـاي آن تفاوتهـا نيـز از     ميان افراد يك خانواده ن
آيد و بازتاب اين گونـه تمايزهـا نيـز در جـايي كـه       هر كسي بر نمي ةديگر از عهد فرط نزديكي به يك

آنهـا    ي، اجتماعي و اقليمي آدمهـا بـر عهـده   شخصيتات دهي به خصوصي چندان كاركرد مثبتي در شكل
افـراد   ةهمـ بر اين اساس، چندان هم غير منطقي نيست اگر در كليدر، . ان هم ضرورت نداردنيست چند

تفاوتهاي محسوسي در گفتـار   آن كههاي زباني، رفتار همساني دارند و يا  كلميشي از نظر جلوه  ةخانواد
وجود نـدارد  بابقلي بندار و ساكنان يورتگاه كلميشيها و روستاهاي اطراف  ةخانوادساكنان قلعه چمن و 
ـ  و تفاوتها تنها در حد ت واكنشـهاي عـاطفي و مقـدار    كم حرف و پر حرف بودن آدمها است و يا كيفي

سـاعدي نيـز    »عزاداران بيـل «جنب و جوشهاي اجتماعي و تمايزهاي چهرگاني؛ چون هم چنان كه در 
زانـه آن هـم در آن   ايم در مجموع، اين آدمها از زبـان تنهـا بـراي برقـراري ارتباطهـاي معمـول رو       ديده

تهـاي  اليآنها همواره معطوف بـه فع  حواس. كنند محيطهاي بسيار كوچك و كم گفت و شنود استفاده مي
به اين خاطر است كه آنها نـه كنشـهاي گفتـاري    . مشغولي به حرف و نقل و گفتگو فيزيكي است تا دل

توان آن را ديد ـ و نـه زبـان پـر      صفحات كليدر مي ةهمدهند ـ آن چنان كه در   ل از خود بروز ميمفص
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هـاي همـديگر دقيقـاً     هـا و نداشـته   ها و داشته ها و ناگفته وقتي آدمها از گفته. غنايي از نظر واژگان دارند
ي به پيش ببرد ديگر چـه حـرف   خاص  ةخود را بدون حادث ةخبر داشته باشند و زندگي نيز روال روزمرّ

  . چه حاجت به بيان است آن جا كه عيان است،. و حديثي وجود دارد
ـتقيم بـا     ةها از آدمهـاي شـاخص شـهري و يـا در مـراود     شخصـيت اما گفتار آدمها در زماني كه  مس

شـود كـه آن دو    ص مـي اين تفاوتها زمـاني مشـّخ  . كند تري پيدا مي ه لحن متفاوتها هستند، البّت شهري
پيداسـت كـه طـرز صـحبت كـردن      ناگفته . با يكديگر مقايسه شوند - گونه گفتار ـ شهري و روستايي  

فرماندار لحني رسـمي  . سان نيست ستار با گل محمد يا آالجاقي و فرماندار با خان عمو و كلميشي يك
در حـالي كـه كلميشـي لحنـي عاميانـه و سـاده و       ) 2641 :، 10، ج1368آبـادي،   دولـت (و كتابي دارد 

آدمهايي چون نـادعلي، عباسـجان   حرف زدن  ةشيو .)1016ـ1010:، 4، ج1368آبادي،  دولت(روستايي 
درويش به مقتضـاي   ماه. تر است كلميشي متفاوت خانوادهدرويش نيز در مقايسه با لحن شهريها و  و ماه
) 558: 2، ج1368آبـادي،   دولـت ( شابه با دراويش و عرفا يافته استهاي ديني و عرفاني، لحني م آموزه

ني مشابه با شـهريها و افـراد نسـبتاً تحصـيل كـرده      و آن دو، به دليل رفت و آمدهاي مكرر به شهر، لح
اش نيـز بيشـتر    پيداست كه زبان ستار و دوستان حزبـي  .)2453ـ2448 :9، ج1368آبادي،  دولت(دارند 

بافتي رسمي و سياسي دارد و زبان بابقلي بندار كه يك پايش در شهر اسـت و يـك پـايش در روسـتا،     
اين، تفاوت لحنها و گفتارها آن چنان كه بايد شـاخص نيسـت    با وجود. يك زبان در هم آميخته و ميانه

يـك شهرسـتان كوچـك مثـل      ةچون محيط اجتماعي و جغرافيايي داستان، به رغم گستردگي، محدود
شـهرهاي   ةهمـ درسـت اسـت كـه    . سبزوار است و چند روستاي مجاور در يكي از جهتهاي پيراموني

تـر از ديگـري    از يـك گـويش مسـتقل و متفـاوت     ي تك تك روستاها نيزكوچك و بزرگ ايران و حّت
آن چنان ريز و ظريف است كـه بـراي همـه كـس      ،ا اين تفاوتها در مناطق نزديك به همبرخوردارند ام

لحـن دارد كـه عمـالً آن را در     ةتر از ديگران در بار آبادي نظري متفاوت ا خود دولتام. ملموس نيست
گمـان  «: گويـد  همسان بودن لحنهاي متفاوت در كليـدر مـي   ةاراو در ب. رمان خود نيز به كار بسته است

چـون مـن بـا ايـن نظـر كـه مـردم        . كنم نه تنها ايراد نيست، بلكه به برداشت خودم يك امتياز است مي
ـتم، بـه خصـوص در      موقعيت همـه شان پايين و مسـتعمل اسـت در    معمولي لحن و بيان هـا موافـق نيس

اليست نيستم، بلكه در جاهايي حدود و ثغور رئاليسـم شـناخته شـده    چون نه تنها ناتورئ. كليدر موقعيت
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اي گنـگ و گـم نيسـت، همانـا      شكنم؛ و در خصوص گفت و گوهاي كليدر آن چه در هيچ نقطه را مي
 :1373آبـادي،   دولـت (» .روح كالم مردم است و ايـن شـيوه نيـز بـا سـادگي بـه دسـت نيامـده اسـت         

ـته      آ موضوع ديگر، اصرار دولت .)373ـ372 ـتفاده از صـورت كتـابي و غيـر شكس زبـان در    بادي بـه اس
ـندگان عالقـه   . توان ايرادي وارد كرد ه نميت هم البّتبر اين خصوصي. صحبتها است ـياري از نويس اي  بس

في گـويش اصـيل يـك    در اين رمان چون نويسنده قصد معرّ. به استفاده از زبان گفتاري شكسته ندارند
سامانيان و غزنويـان    دارد كه گويش آنها با گويش فارسي كهن ـ زبان دوره محدود از مملكت را   منطقه

قاعدتاً براي رعايت اصالت و بـراي افـزودن   ) 92ـ 73 :1382شيري، ( آوري دارد ـ هماننديهاي شگفت
اي جز اسـتفاده از زبـان كتـابي آن هـم بـه صـورتي گسـترده و در ديـالوگ بيشـتر           بر اشتراكات، چاره

داسـتان   ةشـيو پردازي تا حدودي بـر   شخصيتيعني آن عيبي كه از منظر . نطقه، نداردهاي آن مشخصيت
آبادي وارد است از اين منظر و با ايـن مالحظـات يـك حسـن بسـيار بـزرگ محسـوب         نويسي دولت

ـتن ديگـري       . شود مي ـيچ م كليدر هم مثل تاريخ بيهقي، ارزشهاي زباني بسـيار شاخصـي دارد كـه در ه
  . را مشاهده كرد توان مشابه آن نمي

  نتيجه

ديـد   ةزاويـ هـاي   استفاده از منظر داناي كل ـ يكـي از گونـه    ةشيو ،نهايي سخن اين كه  بنا بر اين نتيجه
تگريهـاي گسـترده در    م شخص ـ در كليدر دولت آبادي با آن مداخلـه  سوموقعي تهـا، چنـدان   هـا و واقعي

بر اين اسـاس اسـت كـه در    . ديد ندارد ةزاوينوع از نويسان ديگر با اين  تطابقي با رفتار متعارف داستان
ـ  ترين انتقادها معطوف به جايگاه مطلـق  نقد كليدر، همواره بيش هـاي همـه    گـر  راوي و مداخلـه   ةانگاران

ـ با آن كه بسياري از اين انتقادها به اين گونه از استفاده از . او در سير روايت شده است ةجانب ديـد   ةزاوي
نويسـي   داسـتان  ةهاي روايي در حـوز  ترين و پر كاربردترين شيوه شناخته شده م شخص، كه يكي ازسو

ت موضـوع و انطبـاق صـورت    است واقعاً وارد است؛ اما اگر با نگرش مثبت و منصفانه به ارزيابي ماهي
گريهـا وجـود    و محتوا بپردازيم در خواهيم يافت كه ويژگيهاي مثبت بسياري نيز در اين شيوه از مداخله

بـي گمـان   . تها، ناديده انگاشته شده اسـت و عصبي تهااسيحسانتقادهاي قالبي و آلوده به  ةكه در ساي دارد
نگريهاي نامحدود راوي در كليدر، نمـود عينـي دادن بـه     تهاي اساسي در ميدان دادن به مطلقيكي از عّل
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ايي و شبه روسـتايي  اي و روست اقتدار مطلق در فضاي فكري و فرهنگي جوامع عشيره ةت انديشحاكمي
ـ . تهاي سياسي، اقتدار قضا و قدر و عوالم ماوراء طبيعيبوده است؛ يعني اقتدار حاكمي ه ايـن گونـه   و البّت

ـنايي    گريها، كاركردهاي ديگري نيز دارند كه از آن جمله مـي  مداخله هـاي   زدايـي از قاعـده   تـوان بـه آش
ايجـاد تـوازن در زمـان    : گر اشـاره كـرد و نيـز   ت يافته، و تركيب مالزمات چند نوع ادبي با يكديرسمي

تـي شـبيه بـه    گذاري بـر كنشـها، عيني   روايت و زمان رخدادها، تجربه آموزي به مخاطب از طريق ارزش
هـاي تـاريخي    ت در زمان و زمينـه تهاي داستاني، زنده كردنِ آزمونِ زيستگاريِ موّقزندگي دادن به واقعي

  .بر خواننده گذاشتنروايت، و تأثير نيرومند و ماندگار 
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