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ﺟﺳﺗﺎری در ﺟﮫﺎن ﮔﻠﺷﯾری
ﮐﺳﺮی رﺣﯾﻣﯽ

ﮔﻠﺷﯾری و داﺳﺗﺎنھﺎﯾش از ﻧﮔﺎه دﯾﮔران

ﺷﮫرﯾﺎر ﻣﻧدﻧﯽﭘور :ﺑرش زﻣﺎﻧﯽ

ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻧﺣوی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮای رواﯾت ذھﻧﯽ ﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻣل آورد ﻛﻪ ﺧواﻧﻧده ،ھﻧﮔﺎم ﺧواﻧدن آن
دﺳﺗﻪ از داﺳﺗﺎنھﺎی ﻣوﻓق ﮔﻠﺷﯾﺮی ،ﻧوﯾﺳﻧده را ﻓﺮاﻣوش ﻛﻧد و ﺑﭘذﯾﺮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑل ذھن ﯾك ﺷﺧﺻﯾت ﻗﺮار دارد .ھﻧﮔﺎم رواﯾت
ذھﻧﯽ )ﺗكﮔوﯾﯽ دروﻧﯽ و ﺳﯾﺎل ذھن( ﻧﺣو ،ﻣﺳﯾﺮ ﺟﻣﻠﻪھﺎ ،ﺗوﻗﻊ دﻻﻟﺗﯽ از ﻛﻠﻣﺎت ،اھﻣﯾتھﺎی دﺳﺗوری ،ﺟﮫش ﯾﺎ ﻋﻘﺑﮔﺮد در
زﻣﺎن ،ﻣﻔﺻلھﺎی ﺟﻣﻠﻪھﺎ )ﺧط رﺑط آنھﺎ( ،ﺗﻛﯾﻪ ﺑﺮ ھوش و ﻗدرت اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺧواﻧﻧده ،ﻧﺣوهی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ارزش ﻛﻠﻣﺎت ،ﻧﻘش
زﻣﺎنھﺎی اﻓﻌﺎل ...و ﮔﺎھﯽ ﺣﺗﺎ ﻟﺣن رواﯾت ﻓﺮق دارد ﺑﺎ وﻗﺗﯽ ﻛﻪ روﺑﻪروﯾﯾم ﺑﺎ رواﯾت ﻧوﺷﺗﺎری ،ﯾﺎ رواﯾت ﮔﻔﺗﺎری ،ﯾﻌﻧﯽ رواﯾﺗﯽ
ﻛﻪ راویاش رو ﺑﻪ ﻣﺧﺎطﺑﯽ دارد .اﯾن ﺗﻔﺎوت را ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻣﺎﯾﺰی »ﺳوﺳور«ی ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛﻧﯾم .ﻧﺣو ﺑﺳﯾﺎری از
ﺟﻣﻼت اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد ]ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد[ ،دوران آنھﺎ ﮔﺮد ﻣوﺿوﻋﯽ ﻛﻪ در اﺑﺗدا ﻣﺑﮫم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،رﻓت و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺮ ﯾك
ﻣوﺿوع ،ﮔﻔﺗن و ﻧﮔﻔﺗن ،ﻋدم ﺣﺿور و ﻋدم ﺗوﺿﯾﺢ ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ راوی و ﺣﺿور ﺟﻣﻼت ﯾﺎ ﮔﺰارهھﺎی ﻣﻌﺗﺮﺿﻪ دﻗﯾﻘﺎ ﻣطﺎﺑق اﺳت
ﺑﺎ ﺷﯾوهی ﺗكﮔوﯾﯽھﺎی دروﻧﯽ در ذھن .اﯾن ادﻋﺎ ﺑﺎ ﺳﺧن راوی داﺳﺗﺎن ،ﻛﻪ ﻣﯽﮔوﯾد ﻓﻘط ﺑﺮای »رزا« )ﯾﻛﯽ از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی
داﺳﺗﺎن( اﺳت ﻛﻪ ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧدارد .ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﯾﺮﻧگ رواﯾت داﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾن اﺟﺎزه را ﻣﯽدھد ﻛﻪ ﻓﻛﺮ ﻛﻧﯾم راوی دارد ﺑﻪ
ﻋﻣد ھﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ذھناش ﻣﯽآﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻛﺎﻏذ ﻣﯽآورد .و ﯾﺎ در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ دارد ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽاﻧدﯾﺷد ﺗﺎ ﺑﻌد آنھﺎ را
ﺑﻧوﯾﺳد و ﻛﺎﻏذ واﺳطﻪ )ﻣدﯾوم( اﺳت .ھﻣﺎن واﺳطﻪای ﻛﻪ در داﺳﺗﺎنھﺎی ﻛﺎﻣﻼ ذھﻧﯽ راﺑطاﻧدﯾﺷﻪی راوی و ﺧواﻧﻧده اﺳت) .ھﻣﯾن

ﺟﺎ ﺑد ﻧﯾﺳت ﻛﻪ اﺷﺎرهای ھم ﺑﺷود ﺑﻪ ﭘﺎرادوﻛس ﭘﺳتﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد :اﻧﺟﺎم ﯾك ﻋﻣل واﻗﻌﯽ )ﻧوﺷﺗن( ﺑﺮای ﯾك
ﺷﺧﺻﯾت ذھﻧﯽ و داﺳﺗﺎﻧﯽ(...
در ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد ،ﺳﺎزهی دﯾﮔﺮی ھم از ﺣﺎﻓظﻪ در زﺑﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷود و آن ﺗﺟﻠﯽ ﮔﻔﺗﻪھﺎی ﮔذﺷﺗﻪی دﯾﮔﺮان در زﻣﺎن ﺣﺎل
رواﯾت اﺳت ﺑدون ﺟﻣﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯽ  /رواﯾﯽ ،ﻛﻪ در ﺷﯾوهی ﺳﻧﺗﯽ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻔﺻل ﯾﺎ ﺧط راﺑط ﺑﯾن ﮔذﺷﺗﻪی ﻣﺎﺟﺮا و
ﺣﺎل آن ﻋﻣل ﻣﯽﻛﻧﻧد .ﺟﻣﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد :ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ﻛﻪ ﮔﻔت ...:ﯾﺎ ﺣﺎل ﺻدایاش در ذھنام زﻧده ﻣﯽﺷود ﻛﻪ ﻣﯽﮔوﯾد ...:ﯾﺎ اﻧﮔﺎر
ﺳﺎلھﺎ ﻧﮔذﺷﺗﻪ و ھﻣﯾن اﻻن اﺳت ﻛﻪ ﻣﯽﮔوﯾد ...:اﻣﺎ در ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد ،راوی در ﺣﺎل ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ اﺳت ،ﻛﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﻘطﻪ ﺳﺮ
ﺳطﺮ ،ﺧط ﺗﯾﺮه :ﮔﻔﺗﻪی ﺷﺧﺻﯽ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮔﺮ و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮔﺮ ﻧﻘل ﻣﯽﺷود .و ھﻣﯾن ﺳﻣت ﯾﺎدھﺎی راوی را ﻋوض ﻣﯽﻛﻧد.
ھﻣﺎنطور ﻛﻪ در زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ،ﺣﺮﻓﯽ ﻛﻪ ﻛﺳﯽ ﮔﻔﺗﻪ ،ﺧطﺎﺑﯽ ،ﯾﺎ اﺻﻼ ﺻدای ﻛﺳﯽ وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳم ﺻدا
زده در ذھنﻣﺎن ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﻛﺮار ﻣﯽﺷود ...اﯾنﮔوﻧﻪ ﺑﺧشھﺎ را »ﺑﺮش زﻣﺎﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهام و اﻟﺑﺗﻪ آوردن ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ اﯾن ﺑﺮشھﺎی
زﻣﺎﻧﯽ /ﺧﺎطﺮهای ﺑﻪ اﯾن ﺳﺎدﮔﯽھﺎ ھم ﻧﯾﺳت ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻪﻧﺮﻣﯽ و آراﻣﯽ ﻛﻧﺎر ﻣﺗن اﻛﻧوﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮔﯾﺮﻧد ،و ﮔﺮﻧﻪ رﯾﺗم و آھﻧگ و
رواﻧﯽ ﺧواﻧش ﺧواﻧﻧده را در دﺳتاﻧداز ﻣﯽاﻧدازﻧد ﯾﺎ ﺑﺎورآوری رواﯾت ذھﻧﯽ را ﻟﻧگ ﻣﯽﻛﻧﻧد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ،ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﺮدن ﯾك ﺑﺮش زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺮش دﯾﮔﺮ ﺗﻣﮫﯾداﺗﯽ ﻻزم اﺳت .زﯾﺮا در ﺣﺎﻓظﻪ ھﯾﭻ ﭼﯾﺰ ﺑﯽدﻟﯾل و ﺑﯽﺳﺑب ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻣﯽآﯾد و در آن
ﻣﻛﺎﻧﯾﺳم ﭘﯾﭼﯾده و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪای ،ﭘﯾﭼﯾدهﺗﺮ از ﻋواﻣل ﺗداﻋﯽ »ﭘﺮوﺳت«وار )ﻣﺛﻼ :ﺑو( ،ﻋﻣل ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن در ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺗن
راوی ھم ﺧودآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ،ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎﯾد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﮔﯾﺰش ﯾﺎد و ﯾﺎدھﺎ طﺮاﺣﯽ ﻛﻧد .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ طور ﻛﻠﯽ اﯾن ﺷﮔﺮد و
.ﺗﻣﮫﯾد را ﺑﻪﺧوﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﻛﻧد .و ﮔﻣﺎنام در اﯾن ﻛﺎر ﭘﯾشﮔﺎم اﺳت

ﻣﻧوﭼﮫر آﺗﺷﯽ :ھوﺷﻣﻧدی

ﮔﻠﺷﯾﺮی ،ھوﺷﻣﻧدی ﺷﮔﻔت ﺧود را در ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽ ،از طﺮﯾق ﺷﻧﺎور ﻛﺮدن ذھﻧﯾت ﭼﻧد ﺑﻌدی و ﺑﺎورھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ،در
اﺗﺻﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻛﮫن و ﺑﻪ ﭘﯾش راﻧدن ﺗﺻﺎوﯾﺮ ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،و ﻋﺷوهھﺎی دلرﺑﺎﯾﯽ ﻛﻪ در اﯾن ﻛﺎر ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﯽﻛﻧد ،از
رواﯾﺗﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻓﺮاﻣوش ،داﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﻧد ﻻﯾﻪ -ﻛﻪ ھﺮ ﻻﯾﻪاش ﮔﺎه ﺷﻌﺮی اﺳت درﺧﺷﺎن -ﺑﻪ وﺟود آورده ﻛﻪ ﺧواﻧﻧده را در ﺗﻣﺎم طول
»ﺑﺎزی« ﺧوﯾش ،ﺑﻪ ﺗﻼطم وا ﻣﯽدارد و او را ﻣﻧﺗظﺮ ﻧﮔﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﺗﺎوﯾل ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .او راﻗم ﻗﺻﻪای ﻣﯽﺷود ﻛﻪ ھﺮﮔﺰ
.ﻧﻣﯽﻧوﯾﺳدش ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﺳﺗﺗﺮ اﺳت
ﻣﺎﺟﺮای »ﺳواری ﻛﻪ ﺧواھد آﻣد« رﯾﺷﻪ در ﺑﺎورھﺎی ﻛﮫن اﯾﺮاﻧﯽ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻورتھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ادﺑﯾﺎت اوﺳﺗﺎﯾﯽ ﺗﺎ
ﻋﺮﺻﻪی ﮔﺳﺗﺮده ادﺑﯾﺎت ﻛﻼﺳﯾك ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﮫﺮه ﻧﻣوده و ﺷﺎﻋﺮان و -ﻣﻧﺣﺻﺮا -ﺑﻌﺿﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
اﻣﺮوز ،ﺑﻪ آن اﺷﺎرتھﺎ داﺷﺗﻪاﻧد .اﺷﺎرتھﺎی ﻣﺮﺣوم اﺧوان ﺛﺎﻟث در ﺑﺳﯾﺎری ﺷﻌﺮھﺎیاش ﺑﻪ »ﺳوﺷﯾﺎﻧس« و »اﻣﺷﺎﺳﭘﻧدان« ﯾﺎ
ﻛل داﺳﺗﺎن »ﺳووﺷون« ﺧﺎﻧم داﻧﺷور ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﯾوهای ﺑدﯾﻊ ،ﺣﺮﻛت اﯾن ﺑﺎور و ﺗﺳﺮی آن ﺑﻪ آداب و ﺑﺎورھﺎی اﻣﺮوزﯾن را ﺗﺟﺳم
ﺑﺧﺷﯾده ،ﮔواه اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت .اﻣﺎ ﻛﺎری ﻛﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم اﻧﺟﺎم داده ،ﻛﺎری اﺳت ﻣﺗﻔﺎوت ،و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﮔﺮدھﺎی
زﺑﺎﻧﯽ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮی در ﺣوزهی ﻓﺮﻣﺎﻟﯾﺳم ﻣدرن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد و ﺣﺗﺎ ﺟﺮﻗﻪھﺎی ﭘﺳتﻣدرﻧﯽ آن ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﻛﯽھﺎی ﻛﮫن ﻣﺎﺟﺮاھﺎ،
ﭘﺮﺗو ﻣﯽاﻓﻛﻧد .ﮔﻠﺷﯾﺮی ھﺮﮔﺰ در اﯾن ﻛﺗﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﭘﺮدازی روی ﻧﻣﯽآورد .ﺑﻠﻛﻪ در ﻣﻘﺎم »راﻗم اﯾن دور« وارد ﮔود ﻣﯽﺷود .ﺑﻪ
ﮔﻣﺎن ﻣن ھﻣﻪی آنﭼﻪ را ﮔﻠﺷﯾﺮی ،در ﻻﯾﻪھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ وﻟﯽ ﻧﺎﻣﻧظم ﻗﺻﻪ )ﯾﺎ ﻗﺻﻪھﺎی( از ﻗول اﺑواﻟﻣﺟد وراق ﺑواﻟﻔﺿل ﺑﯾﮫﻘﯽ ﯾﺎ
دﯾﮔﺮان )ﻏﯾﺮ از ﻣوردی از ﮔﻔﺗﻪھﺎی ﻧظﺎماﻟﻣﻠك( ﻧﻘل ﻣﯽﻛﻧد ﺣﺎﺻل ﻣﮫﺎرت و ژرﻓﺎﻛﺎوی ذھن ﺧود اوﺳت ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺳﺎ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾث
.و رواﯾﺎت ﻛﮫن ھم اﻧطﺑﺎق ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد

ﻗﮫرﻣﺎن ﺷﯾری :در ﻣﻘﺎم ھداﯾت

اﻣﺎ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر »ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« ) ،(۱۳۴۸اﺳﺗﻌداد ﻓﺮاوان ﺧود را از ھﻣﺎن آﻏﺎز راه ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﭼﺎﻟشﮔﺮی ﺑﺎ ﻗﻠﻪھﺎی
ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺎن ﺟﮫتدھﯽ ﻣﯽﻛﻧد .و ﺑﺎ ھﻣﯾن اﺛﺮ ،ﻛﻪ ﺑذرھﺎی اوﻟﯾﻪ آن در ﻻﺑﻪﻻی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎﻧش ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺧود را ﺑﻪ ﯾﻛﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ ھداﯾت ﺻﻌود ﻣﯽدھد .ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺷﮔﺮدھﺎی رواﯾﯽ و ﻓﺷﺮدﮔﯽ و ﭼﻧد ﺗوﯾﻪ
ﺑودن واﻗﻌﯾتھﺎی داﺳﺗﺎﻧﯽ ،و ﺗﺻوﯾﺮ ﭼﮫﺮهای رازآﻣﯾﺰ و ﻣﺮﻣوز از واﻛﻧشھﺎی رواﻧﯽ ،ﻣﻧظﺮﮔﺷﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺿور ﻣﻛﺎﺗب
ﮔوﻧﺎﮔون ادﺑﯽ در درون رواﯾت ﺑﻪ ﺻورت ﺑﺳﯾﺎر طﺑﯾﻌﯽ ،و ﻛﺎﺷت ﻧﻛﺗﻪھﺎی رﯾﺰ و ظﺮﯾف ﺑﺳﯾﺎر در ﺳﯾﺮ رواﯾت ،از وﺟوه
ﻣﺷﺗﺮﻛﯽ اﺳت ﻛﻪ در ھﺮ دو اﺛﺮ ﮔﻠﺷﯾﺮی وﺟود دارد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻛﻪ او اﺷﺮاف ﻛﻣﺎلﯾﺎﻓﺗﻪای ﺑﺮ ﺷﯾوهی رواﯾتﮔﺮی ﯾﺎﻓﺗﻪ
اﺳت .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻧظﺮ ذھن ﺳﯾﺎل ،ﭘﯾشﺗﺮ از »ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« ،در ادﺑﯾﺎت اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪی ﯾﻛﯽ دو ﻧوﯾﺳﻧدهی دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت؛ اﻣﺎ ﺷﮫﺮت و ﻣﻘﺑوﻟﯾت اﯾن زاوﯾﻪ دﯾد ،ﻣﺮھون اﻧﺗﺷﺎر »ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« اﺳت ﻛﻪ ﯾك ﻧﻣوﻧﻪی ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﻣﻛﺎﻧﺎت آن در آن ﺳﺎلھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷده اﺳت .اﻗﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ،از دو ﺳو ﺑﺎﻋث ﺗﺣول در
ﻧﮔﺮشھﺎ ﻣﯽﺷود :از ﯾكﺳو ،ھﻧﺮ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ھمﺷﺄن و ھﻣﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت ﺟﮫﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧد و از ﺳوی دﯾﮔﺮ ،ﺑﺎ اﯾن
ﺷﯾوه از رواﯾت ،ﺟﺮﺋت و ﺟﺳﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺻورﺳﺎزی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ دﺳﺗﮔﺎه ﻗدرت ،آن ھم ﺑﺎ ﻧﮔﺎھﯽ اﻧﺗﻘﺎدی
و ﻛﺎﻣﻼ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﯾﮔﺮ ﻓﺮاھم ﻣﯽﺷود .در »ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻛوﭼك ﻣن« ) ،(۱۳۵۴ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ دﺳتورزی ﺑﺎ
اﺳطورهھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﭼﻧد داﺳﺗﺎن ﻛوﺗﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺧوشﺳﺎﺧت و اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ از اﺷﺎرات و ﻛﻧﺎﯾﺎت -از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻌﺻومھﺎی ﯾك ﺗﺎ ﭼﮫﺎر-
ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽآورد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗول ﻣﻧﺗﻘدان واﻗﻌﺎ ﻧﻣوﻧﻪی ﻣﺷﺎﺑﻪ آنھﺎ را ﺑﺎ اﯾن دﻗت و ظﺮاﻓت و ﺷﯾوهی ﺑﯾﺎن و ﻗدرت اﻧدﯾﺷﻪزاﯾﯽ در
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪی ھﯾﭻ ﻧوﯾﺳﻧدهی دﯾﮔﺮی ﻧﻣﯽﺗوان دﯾد» .ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻛوﭼك ﻣن« ﺑﺮای ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﻘدﻣﻪ ﺧﻠق »ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« )(۱۳۵۶
.و »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم« ) (۱۳۵۸ﻣﯽﺷود
در »ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« ،ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﻪ آرزوی ﺧود در ﺗﻠﻔﯾق ﺷﯾوهی رواﯾت ﺳﻧﺗﯽ در ﻓﺮھﻧگ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی ﻧو ﯾﺎﻓﺗﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺣﺗﺎ ﻣﺎﺟﺮای داﺳﺗﺎن را ﻧﯾﺰ ﺗﺮﻛﯾﺑﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﻗدﯾﻣﯽ و اﻣﺮوز ﻗﺮار ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺷﮔﺮد
اﻣﺮوزیﺷدهی رواﯾت داﺳﺗﺎن در داﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﻪ و اﻣﺮوز ،ﻣﺣﻣل ﻣوﺟﮫﯽ ﺑﺮای ﻣطﺮحﺷدن ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن داﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺣور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗن ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ ،در ھﺮ ﻓﺻل ،ﯾك ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺎزه ﺑﻪ داﺳﺗﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷود و در آﺧﺮ ،اﯾن
رﺷﺗﻪھﺎی ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻣﺟﺰا ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﭘﯾوﺳﺗﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮔﺮ ﺳوق داده ﻣﯽﺷوﻧد .در »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم« ﻧﯾﺰ ﮔﻠﺷﯾﺮی ،از ﺷﯾوهی
رواﯾﺗﮔﺮی در ﺣوزهی ﻧﻘل اﺣﺎدﯾث اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﺎ ﮔوﺷﻪی ﭼﺷﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﯾوهی داﺳﺗﺎنﭘﺮدازی ﺑورﺧس دارد ﻗﺎﻟب داﺳﺗﺎن
را ﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯾوهی ﻧﻘل وﻗﺎﯾﻊ در ﻛﺗب ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣدﯾث ﻗدﯾم -ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺛﺮت و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮔﯽ راویھﺎ و ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ و ﭘﺮﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﮔﻔﺗﺎرھﺎ
ھﻣﺮاه اﺳت -و ﺗﺮﻛﯾب آن ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪﻧوﯾﺳﯽ ،ﻧﺰدﯾك ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﺳﯾﺎری از ﻗﺎﻋدهھﺎی ﻣﺮﺳوم در ﺣوزهی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ،
ﻋﺮﺻﻪی رواﯾتﮔﺮی را رھﺎ ﻣﯽﻛﻧﻧد ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﺧﺎطب در ﻣﯽﻣﺎﻧد ﻛﻪ آنﭼﻪ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻛﻧد ﯾك ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت
ﯾﺎ ﯾك داﺳﺗﺎن واﻗﻌﯽ .ﺑﺎ آنﻛﻪ زﺑﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن ﺣﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺧﺎطب ادبآﻣوﺧﺗﻪ ﻧﯾﺰ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت و ﺷﯾوهی رواﯾت آن ﻧﯾﺰ
اﺳﺎﺳًﺎ ھﯾﭻﮔوﻧﻪ ﺟذاﺑﯾﺗﯽ ﻧدارد و ﺣﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ آن ،در ﻣﺟﻣوع ،ﭼﻧدان ﺣﺎﻟت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧدارد؛ اﻣﺎ اﯾنﮔوﻧﻪ ﺑدﻋتﮔﺰاریھﺎی ﺑﺎﺟﺳﺎرت
ﺑﻪﺧوﺑﯽ ﺑﺮ اﺷﺮاف ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺮ اﺳﺑﺎب ﻛﺎرش دﻻﻟت دارد؛ و اﮔﺮ در ﻛﺷورھﺎی ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣوزهی رواﯾتﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﻪ
وﻗوع ﻣﯽﭘﯾوﺳت ،در ﺗوﺻﯾف و ﺗﻣﺟﯾد آن ﻛﺗﺎبھﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷد .در آﯾﻧﻪھﺎی دردار ) ،(۱۳۷۱ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ طور ﻛﺎﻣل ،آن ﺷﯾوهی
اﺷﺎری و ﻛﺗﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﺷﮔﺮد دروﻧﻪﮔﯾﺮی ﯾﺎ ھﻣﺎن داﺳﺗﺎن در داﺳﺗﺎن ،و رﮔﻪھﺎی ﻛمرﻧﮔﯽ از ﻣﻧظﺮﮔﺷﺎﯾﯽھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و
ﻣﯾداندادن ﺑﻪ دﯾدﮔﺎهھﺎی درﺳت و ﻧﺎدرﺳت -ﺑﻪ طور ھﻣﺰﻣﺎن -را ،ﻛﻪ ھﻣﮔﯽ رﯾﺷﻪ در رواﯾت ﺳﻧﺗﯽ داﺷﺗﻧد ،در ﺗﺮﻛﯾب ﺑﺎ ﺷﻣﺎری
از ﺷﮔﺮدھﺎی ﺳﺎده رواﯾﯽ و ﺳﺎﺧت و ﭘﯽرﻧگ و زﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎدهی اﻣﺮوزی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﭼﮫﺮهای دﯾﮔﺮ و اﯾن ﺑﺎر
ﺑﺳﯾﺎر ﻧوﺗﺮ و اﻣﺮوزیﺗﺮ از آن ﺷﯾوهھﺎی رواﯾﺗﯽ ﻧوﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارد .در اﯾن ﺷﯾوه ،ﮔﻠﺷﯾﺮی ،در ﭘﺎرهای از ﺑﺧشھﺎ
.ﺑﻪﺧﺻوص در ﺻﺣﻧﻪﭘﺮدازی ،و ﮔﻔتوﮔوھﺎ ،ﮔوﯾﯽ ﮔوﺷﻪی ﭼﺷﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯾوهی ﺳومﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ارﻧﺳت ھﻣﯾﻧﮔوی دارد
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در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗطﺑﯾﻘﯽ -ﺗﺎوﯾﻠﯽ ﺑوف ﻛور و ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ دو ﮔوﻧﻪ درﯾﺎﻓت ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯽﺑﺮد :ﺑوف ﻛور از ﻣﻧظﺮ
رﻣﺰ و اﺳطوره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﮔﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ﺳﯾﺮ ﺧطﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯾﺮد و ﻓﺮآﯾﻧد ﺷﻛلﮔﯾﺮی و
.ﺳﻘوط اﺷﺮاﻓﯾت زﻣﯾندار را ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽدھد ،ﺑﯽ آنﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ از ﻧﮔﺮش اﺳطورهای دﺳت ﺑﺮدارد
در داﺳﺗﺎن ﺑوف ﻛور ﺳﯾﺮ ﻓﺿﺎ-زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺎﯾب اﺳت؛ در ﻋوض »راﺑطﻪی اﯾنھﻣﺎﻧﯽ« ﺑﯾن اﺷﺧﺎص ،اﺷﯾﺎ و ﻣﻛﺎنھﺎ ﺟﻠوهی
.وﯾﮋه دارد
در ﺗﺎوﯾل ﺑوف ﻛور اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯽﺗوان از اﻧﺑﺎﺷت ﻧﮔﺮش اﺳطورهای ﯾﺎ ﺣﺿور ﺑﺮﺟﺳﺗﻪی آن ﺑﻪ ﻏﯾﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻣﺣض ﻧﻣوﻧﻪ،
اﯾﺳﺗﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را در ھﻣﺎﻧﻧدی ﻧﻘش ﮔﻠدان راﻏﻪ –ﺷﯽء ﻋﺗﯾﻘﻪ -و ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی راوی ﺑﺎزﺷﻧﺎﺧت؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ داﺳﺗﺎن ﺷﺎزده
اﺣﺗﺟﺎب در ﻛﻧﺎر ﺳﯾﺮ ﺧطﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮔذﺷﺗﻪ را ﭼﻧﺎن در ذھن ﺷﺎزده ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺳطوره ﺑدل و اﯾﺳﺗﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
در وﺟود او ﻣﺗﻣﺛل ﻣﯽﺷود .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ﺳﯾﺮ ﮔذﺷﺗﻪ در ﭼﺷم ﺷﺎزده ﺑﻪ آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ھﯾﺎت
اﺳطوره ،ھﯾوﻻﯾﯽ ﻣﯽﺷود ﻛﻪ او را از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد .ﺑدﯾﮫﯽ اﺳت زوال اﺷﺮاﻓﯾت در ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺗﻪ از ﻧﮔﺮش
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﮔﺎه ﺷﺧص او اﺳطوره اﺳت؛ ﭼﺮا ﻛﻪ راﺑطﻪی وی ھمﭼون راﺑطﻪی راوی ﺑوف ﻛور ﺑﺎ ﺟﮫﺎن
.ﯾكﺟﺎﻧﺑﻪ اﺳت و ﻋﯾن ﺑﯽراﺑطﮔﯽ
اﻟﺑﺗﻪ اﯾن ﺗﻌﺎﺑﯾﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻧﺑﻪی ﺗﺎوﯾﻠﯽ دارد؛ ورﻧﻪ ،در ﻻﯾﻪی ظﺎھﺮی ﺑوف ﻛور ﻧﮔﺮش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺣو ﯾﺎ ﻛمرﻧگ اﺳت و در ﺷﺎزده
....اﺣﺗﺟﺎب ﻧﮔﺎه اﺳطورهای ﺑﯽرﻧگ

ﺣﺳن ﻣﯾرﻋﺎﺑدﯾﻧﯽ :ﺗﺣﻣل زﻣﺎﻧﻪ

ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯾوﻧدھﺎی اﻧﺳﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻓﺳﺎﻧﻪھﺎ و اﺳطورهھﺎی ﮔذﺷﺗﻪ »ﺧﺎﻧﻪ« ،دلﻣﺷﻐوﻟﯽ ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھد» :ﺑﻪ
ﻧظﺮ ﻣن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫﺗﺮ اﺳت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﻠﯾد از رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺟﺎدوﯾﯽ ،رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ روﻣن روﻻن ،ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری از
.ﺷﯾوه ﺳﯾﺎل ذھن ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺷﻣﻪھﺎی ادب ﺧودﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧد و آنھﺎ را ﺑﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﭘﯾوﻧد ﻣﯽزﻧﻧد
ﮔﻠﺷﯾﺮی در آﺛﺎر ﺗﺎزه ﺧود -ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﻪ در »ﻣﻌﺻوم«ھﺎ و »ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« -ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﺳﺮﻧوﺷت روﺷﻧﻔﻛﺮان ﻣﻘﮫور
اﻗﺗدار در ﻣﯽآﻣﯾﺰد .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺗﺎﺛﯾﺮ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮھﻧگ و ﺧﺎطﺮه ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھد و ﺑﻪ

ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺗﺧﯾل ﯾك داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﺟﺳﺗﺟوﮔﺮ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮔﯾﺰد .از اﯾن رو ،ﭘﺷﺗواﻧﻪ آﺛﺎرش را اﺳﺎطﯾﺮ ،ﺷﻌﺮ و ﻧﺛﺮ
.ﻛﻼﺳﯾك ،ﻛﺗﺎبھﺎی روﺿﻪ اﻟﺷﮫدا ،و اﺣﺿﺎر ﺟن و ...ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھد
در آﺛﺎرش ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ھﻧﺮﻣﻧدان واﻧدﯾﺷﻣﻧداﻧﯽ از ﮔذﺷﺗﻪ و ﺣﺎل ﻣﯽﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺗﻛﺎﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روال زﻧدﮔﯽﺷﺎن را در ھم رﯾﺧﺗﻪ
اﺳت .در ھﻣﻪ داﺳﺗﺎنھﺎﯾش ﺣﺿور ﻧوﯾﺳﻧدهای ﻣﺣﺳوس اﺳت ﻛﻪ دارد از ﺗﺟﺮﺑﯾﺎت ﺧود ﻣﯽﻧوﯾﺳد؛ ﻧوﯾﺳﻧدهای ﻛﻪ داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗداﺧل ﻣﺗون ﻣﯽﻧوﯾﺳد؛ و وﺳوﺳﻪ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﮔﺮدھﺎی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ در داﺳﺗﺎن ،و ﭘﺮداﺧﺗن ﺑﻪ آداب اﺣﺿﺎر ارواح و اﺟﻧﻪ،
در ﻛﺎرش آﺷﻛﺎر اﺳت .ﺑﻪ طوری ﻛﻪ ﮔﺎه آنﻗدر در ﻓﻛﺮ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗن ﻗدرت ﺗﻛﻧﯾﻛﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﻛﻪ ﺧودﺟوﺷﯽ و ﺷور داﺳﺗﺎن
.را از دﺳت ﻣﯽدھد و ﺑﻪ ﺗﺻﻧﻊ ﻣﯽﮔﺮاﯾد؛ و آﺷﻔﺗﮔﯽ و ﻣﻐﻠقﻧوﯾﺳﯽ ﺟﺎی ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺑﺣﺮ در ﺳﺑك و زﺑﺎن را ﻣﯽﮔﯾﺮد
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﺮﺧﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ھمﻧﺳل ﺧوﯾش ،ﻛمﻛﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺧودش ﻋﻠت را در ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻣﯾﺰی ،و ﻛﻣﺎلطﻠﺑﯽ
ﺧود ﻣﯽداﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣن ﻣﻧﺗظﺮ ﺗﺣﻣل زﻣﺎﻧﻪام ،ﻣن از ﻛﺎر ﻣﺧﻔﯽ ،از ﭘﺳﻠﻪ ﺣﺮفزدن ﺑدم ﻣﯽآﯾد ...ﻣن ﻛﺎر ﯾك داﺳﺗﺎنﻧوﯾس را
در ﻟﺣظﻪ ﺧﻠق ﯾك اﺛﺮ ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻛﻧﯾك ﻣﯽداﻧم ،ﺷﻛلدادن و ﻓﺮمدادن ،ﭘﯾﺎم ﻣﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌدی اﺳت .ﺗﻛﻧﯾك اﻓﺷﺎﻛﻧﻧده ﻧﮔﺎه ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻪ
ﺟﮫﺎن اﺳت .اﻣﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﻪ ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻓﺮمھﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺗﻠﻣﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﻛﺎﯾتھﺎی ﻛﮫن اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ در آﺛﺎرش ،ھم ﻧوﻋﯽ »ﺟﺳﺗﺟوی
ﺗﻛﻧﯾك« اﺳت و ھم ﻧوﻋﯽ در »ﭘﺳﻠﻪ ﺣﺮفزدن« و ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﺎرت ادای ﻣﻘﺻود ﻛﺮدن .در داﺳﺗﺎن »ﻧﯾﺮواﻧﺎی ﻣن« ﻣﯽﮔوﯾد» :
».وﻗﺗﯽ ﻧوﯾﺳﻧدهای ﻧﻣﯽﺗواﻧد راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧودش ﺑﻧوﯾﺳد ،ﻣﯽﮔﺮدد وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﯽﺧواھد از طﺮﯾق »ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺷﻣﻪھﺎی ادب ﺑوﻣﯽ و ﭘﯾوﻧد زدن آن ﺑﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ«
طﺮﺣﯽ ﻧو دراﻧدازد .وﺳوﺳﻪ ﻧوﺷﺗن داﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯾﺮی از ﺣﻛﺎﯾتھﺎی ﮔذﺷﺗﮔﺎن ،ھم ﻧﺷﺎن از ﺗﺟﺮﺑﻪﮔﺮی در داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ دارد
و ھم ﺑﺎزﺗﺎبدھﻧده ﺑﺣﺮان ھوﯾت روﺷﻧﻔﻛﺮان ﻣﺿطﺮﺑﯽ اﺳت ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻪای ﻣﺗﻼطم ،ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺎطﺮ ﺧوﯾش را از دﺳت دادهاﻧد.
ھم اﻣﯾد ﺑﻪ آن دﻧﯾﺎ را از دﺳت دادهاﻧد و از ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺳﻧتھﺎ ﺑﻪ ﺑﯾﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﺷدهاﻧد و ھم در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺟﺎﯾﮔﺎه واﻗﻌﯽ ﺧود را
ﻧﯾﺎﻓﺗﻪاﻧد .اﻧدوه از دﺳت دادن ﮔذﺷﺗﻪ ھﻣﺎھﻧﮔﯽ ﻛﻪ در آن دﻧﯾﺎی درون و ﺑﯾﺮون ﺑﺎ ھم ﺑﻪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺮﻧﺧﺎﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ،ﺳﺑب ﭘدﯾد آﻣدن
دﻟﺗﻧﮔﯽ رﻣﺎﻧﺗﯾﻛﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻓﺮمھﺎی ھﻧﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧده از آن دوران ﻣﯽﺷود .ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺗﻛﻧﯾﻛﯽ ھﻣﺳو ﺑﺎ ﺟﮫﺎنﺑﯾﻧﯽاش ﺑﻪ
ﻣﺗون ﻛﮫن روی ﻣﯽآورد .او ﮔﺎه ﺣﻛﺎﯾﺗﯽ ﻛﻼﺳﯾك را در ﻻﯾﻪ زﯾﺮ داﺳﺗﺎن ﺗﻌﺑﯾﻪ ﻣﯽﻛﻧد و از آن ﺑﻪﻋﻧوان ﻛﻠﯾدی ﺑﺮای درك ﻣﻌﻧﺎی
رواﯾت اﻣﺮوزﯾن ﺳود ﻣﯽﺟوﯾد .ﺣﻛﺎﯾت ﭼون ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺟﻣﻌﯽ در ﭘﺷت ﻣﺎﺟﺮاھﺎی اﺛﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد ﺗﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﭘﻧﮫﺎنﺷده ﭘﺷت
روزﻣﺮﮔﯽ ،اﻣﺎ ﺗداومﯾﺎﻓﺗﻪ در طول ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮوناﻓﻛﻧﯽ ﻛﻧد .ﺟﺳﺗﺟوی رﯾﺷﻪھﺎی ھﺮاس در ﺣﻛﺎﯾتھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده از اﯾﻠﻐﺎرھﺎ و
ﺑﺎزﮔوﯾﯽ داﺳﺗﺎن ﻛﺎﺗﺑﺎن زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺗﯾﻼی اﺿطﺮاب ،راه ﺑﻪ ﻻﯾﻪھﺎی ﺑﺎطﻧﯽ ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘوﺷﯾدهﮔوﯾﯽ ﻣﯽﺑﺮد و
.ﻛﺎﺑوﺳﯽ ﺟﻣﻌﯽ را ﺷﻛل ﻣﯽﺑﺧﺷد
ﻣﺗون ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم ،ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ در دوازده رخ ،ھﺰار و ﯾك ﺷب در ﺣدﯾث ﻣﺎھﯾﮔﯾﺮ و دﯾو و اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓظ و ﻧظﺎﻣﯽ در
داﺳﺗﺎنھﺎی ﻛوﺗﺎھش ،ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺻﻠﯽﯾﯽ را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھﻧد ﻛﻪ ﺗﺻوﯾﺮھﺎی زﻧدﮔﯽ اﻣﺮوز ﮔﺮد آن ﺷﻛل ﻣﯽﮔﯾﺮﻧد و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد.
ﮔﻠﺷﯾﺮی در اﯾن ﻛﺎرﮔﺎه ﻣوﻓق اﺳت -ﻣﺛل »ﻣﯾﺮ ﻧوروزی ﻣﺎ« و »ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ رﻓﺗﻪ اﺳت ﺑﺎرﺑد« -و ﮔﺎه اﺳﯾﺮ ﻓﺮم ﻛﮫﻧﻪ ﻣﯽﺷود و
»».ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ« را ﺟﺎﻧﺷﯾن »ﭘﺮﺳش درﺑﺎره ﮔذﺷﺗﻪ« ﻣﯽﻛﻧد  -ﻣﺛل »در وﻻﯾت ھوا« و »ﺟنﻧﺎﻣﻪ

ﺣﺳﯾن ﺳﻧﺎﭘور :ﺗﮐﻪﺗﮐﻪ ﺑودن

ھﻔت ﻓﺻل ﻣﺟﺰای ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد راﺑطﻪی ﯾك ﻣﺮد اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و ﯾك زن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ را از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺟداﯾﯽ ،ﺗﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻛﻪ در ھﻔت
ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت و ﭘﺷت ھم ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﻛﻧد .ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺻلﺑﻧدی ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﻪ رﻣﺎنھﺎی ﻛﻼﺳﯾك ،ﻣﺟﺰا و ﺗﺎ
ﺣدی ﻣﺳﺗﻘل ﺑودن آنھﺎﺳت .ﻣﻘﺎطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺻلھﺎ ﻣداوم و ﻣﺳﻠﺳل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺻلھﺎ ھﺮ ﻛدام ﺑﻪ ﺻورت ﺧطﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ھم

ﺗﻘدم و ﺗﺎﺧﺮ دارﻧد .از اﯾن ﻧظﺮ اﯾن ﻓﺻلﺑﻧدی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺻلﺑﻧدی داﺳﺗﺎنھﺎی ﻛﻼﺳﯾك ﻧدارد .اﻣﺎ در ﺧود ﻓﺻلھﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻘدم و ﺗﺎﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ رواﯾت ﻧﻣﯽﺷوﻧد .آﻏﺎز ھﺮ ﻓﺻل در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮاھﺎی آن اﺳت و رواﯾت ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ﻧﺎﻣﺮﺗب وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻛﻪ در
ﮔذﺷﺗﻪی دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾك اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،ﺟﻠو ﺑﺮده ﻣﯽﺷود .ﭘس اﻧﮔﺎر ﻣﯽﺗوان ﻓﺻلھﺎی رﻣﺎن را »ﺗﻛﻪﺗﻛﻪ« داﻧﺳت؛ ﺗﻛﻪﺗﻛﻪﺑودن ﺑﻪ
.ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺮاﻛﻧده و ﻣﺳﺗﻘلﺑودن اﺟﺰاﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ھم ﻣﺮﺑوطاﻧد ،اﻣﺎ ﺣداﻗل ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺧطﯽ ﻣﺮﺗب ﻧﺷدهاﻧد
ﺗﻛﻪﺗﻛﻪﺑودن ﺟﺰو ﻣﺎﯾﻪھﺎ )ﻣوﺗﯾفھﺎ(ی اﺻﻠﯽ اﯾن رﻣﺎن ،ﯾﺎ اﻧﮔﺎر اﺻﻠﯽﺗﺮﯾن ﻣﺎﯾﻪی آن اﺳت ،ﭼون ﻧﻪ ﻓﻘط ﺟﺰو ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ اﺳت ﻛﻪ
درﺑﺎرهی آن ﺣﺮف زده ﻣﯽﺷود ،ﻛﻪ ﺟﻧﺑﻪی ﻓﺮمدھﻧده ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ھم ھﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻧﺎﺻﺮ رﻣﺎن )اﻋم از ﺷﺧﺻﯾتھﺎ ،وﻗﺎﯾﻊ و ﺷﯾوهی
رواﯾت( ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری ﺷﻛل داده ﺷدهاﻧد .اﯾن ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾن ﻛﺎرھﺎ ھم ﺟﺰو ﻣﮫمﺗﺮﯾن دلﻣﺷﻐوﻟﯽھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺎﻗﯽ
.ﻣﯽﻣﺎﻧد )ﭼﻧﺎنﻛﻪ در رﻣﺎن آﯾﻧﻪھﺎی دردار اﺻﻠﯽﺗﺮﯾن ﻣﺎﯾﻪ و ﺟﻧﺑﻪی ﻓﺮمدھﻧده آن اﺳت(
ﻧﻛﺗﻪی ﻣﮫمﺗﺮ اﻟﺑﺗﻪ ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾلﺷدن ﯾﺎ ﻧﻣود ﺷﻛﻠﯽ ﭘﯾدا ﻛﺮدن اﯾن ﻣﺎﯾﻪ ،و ھﻣﯾنطور ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ واﻗﻌﯾتھﺎی زﻧدﮔﯽ در ﭼﻧﯾن ﺷﻛﻠﯽ از
داﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﺮوز ﻏﯾﺮ اﻧﺗﺰاﻋﯽ اﯾن ﻣﺎﯾﻪ در رواﺑط ﻣﻌﻣول رﻣﺎن )و زﻧدﮔﯽ( ﺑﺮﺟﺳﺗﮔﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾﺰﻛﻧﻧدهای ﻧﻪ ﻓﻘط ﺑﻪ رﻣﺎن ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن
و ﻛﯾد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪﻋﻧوان ﯾك ﺻﺎﺣبﺳﺑك ﻣﯽدھد .در واﻗﻊ ﮔﻠﺷﯾﺮی ھمﭼون ھﺮ ﺻﺎﺣبﺳﺑك دﯾﮔﺮی ،ﮔوﻧﻪای ﻓﺮمدادن را از
آﻏﺎز در ﻛﺎرھﺎی ﺧود ﺷﺮوع ﻣﯽﻛﻧد و آن را ﺑﺎ ﺷدت و ﺿﻌفھﺎ ،ﯾﺎ ﻧﻣودھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،در ﻛﺎرھﺎیاش اداﻣﻪ ﻣﯽدھد )ذﻛﺮ اﯾن
ﺗوﺿﯾﺢ ﻻزم اﺳت ﻛﻪ –ﭼﻧﺎنﻛﻪ از ھﻣﯾن ﺟﻣﻠﻪی ﭘﯾشﮔﻔﺗﻪ ﻧﯾﺰ ﭘﯾداﺳت -ﻧﮔﺎرﻧده »ﺳﺑك« را ﺑﻪ داﺷﺗن ﺷﯾوهی ﻣﺷﺧﺻﯽ در
ﻓﺮمدادن اطﻼق ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده در ﻧوع رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ھﻣﻪی ﻋﻧﺎﺻﺮ داﺳﺗﺎن ،و از ﺟﻣﻠﻪ ﻧﺛﺮ ،اﺳت و آن را اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧوع
ﻧﺛﺮﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﻛﻧد( .در ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ھم ﻣﻔﺎھﯾم و ھم ﻓﺮم رﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺑﺎھتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ﺑﺎ ﭘدر و
ﭘدرﺑﺰرگاش در اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت )اﻣﺎ ﺑﻪ طﺮق ﻣﺧﺗﻠف( ﺑﻧﺎ ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷود .ھمﭼﻧﯾن ﺷﺎزده ﻣﯽﻛوﺷد ﺗﺎ ﻓﺧﺮی را ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﻓﺧﺮاﻟﻧﺳﺎ
ﻛﻧد )ﮔﺮﭼﻪ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺑﺎھت آنھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎمﮔذاری ﻣﺷﺎﺑﻪﺷﺎن ﺷﺮوع ﺷده اﺳت( .ﺑﻌدھﺎ ھم اﯾن ﺗﻛﯾﻪی ﺑﺮ ﺷﺑﺎھتھﺎ در ﻛﺎرھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ،و ﺗﺎ آﺧﺮﯾن رﻣﺎن ﮔﻠﺷﯾﺮی »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« اداﻣﻪ ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد )در آنﺟﺎ ھم ﺷﺑﺎھتھﺎی ﻣﯾﺎن ﺣﺳﯾن و ﻋﻣو ﺣﺳﯾناش ،و
ھﻣﯾنطور ﻣﻠﯾﺢ ﺑﺎ ﻛوﻛب ،و ﺳﺮﻧوﺷت ﻛﻣﺎﺑﯾش ﻣﺷﺗﺮكﺷﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﺧت اﺳﺎﺳﯽ رﻣﺎن را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدھد( .ﻧﺷﺎندادن وﺟود ﺷﺑﺎھت
ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾتھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ در اﻏﻠب داﺳﺗﺎنھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻛﺎر ﻣﺷﻛﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﯾن اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﻛﻪ در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن
داﺳﺗﺎنھﺎ ھﻣﯾن ﻧﮔﺎه و ﺳﺎﺧت ،و ﺑﺎ ﺷدت و ﺿﻌف ﯾكﺳﺎن ،دﯾده ﻣﯽﺷود .ﺑﻪﺧﺻوص ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻣﺎن ﻧﮔﺎرﻧده ،در رﻣﺎنھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی
در »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« و ھﻣﯾن »ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد« اﺳت ﻛﻪ ﺗﻛﻪﺗﻛﻪﮔوﯾﯽ ﺑﻪﻋﻧوان ﺷﯾوهی اﺻﻠﯽ رواﯾت و ﻓﺮم رﻣﺎن آﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﻛﺎﻣل
.اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت
در ﻛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺷﯾوهی اﺻﻠﯽ ﻓﺮمدادن )ﻛﻪ ﺷﯾوهی رواﯾت ﺑﺧش اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳت( ﺑﺮ ﺷﺑﺎھت اﺳﺗوار اﺳت ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ طور
طﺑﯾﻌﯽ )و ﺑﺮ ﻋﻛس ﺷﯾوهی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻛﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷد( از اﺧﺗﻼف و ﺗﻣﺎﯾﺰ ﻧﯾﺰ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .در ﻛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺷﺑﺎھت اﺟﺰا ﺑﺎﻋث
ﻣﯽﺷود )ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد( ﺗﺎ داﺳﺗﺎن ﺟدا از ﻣﻔﮫوﻣﯽ ﻛﻪ ﻣوﺟﺑﺎت ﺷﺑﺎھت را ﻓﺮاھم آورده ،ﺑﭼﺮﺧد و ﺿﻣن ﺷﻛلﮔﯾﺮی در آن
.ﻣﻔﮫوم ﻛﻧدوﻛﺎو ﻛﻧد .اﯾن ﺷﯾوه ،ﭼﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ،در ﻛﺎرھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﯾﮔﺮ ھم ﺑﺎ ﺷﺑﺎھتھﺎ و ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ دﯾده ﻣﯽﺷود
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