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  مقدمه. 1

دارترين نويسندگان ايراني است كه نثر درخشان او با زبـاني زنـده،               آبادي يكي از نام      محمود دولت 
چنين   آبادي، هم   دولت. گونه براي او به ارمغان آورده است        يي هنري، سبكي ديگر     و تصويرها بياني موزون   

ي   كردي تازه به مسايل روستايي، تصويري هنرمندانـه از روستانـشينان ايرانـي در يـك مرحلـه                   با روي «
رمـان  هاي ادبي و اجتماعي آثار دولت آبادي سـهم قابـل تـوجهي در تكامـل                   ارزش. آورد  گذار، پديد مي  

  .)1383: 550 مير عابديني،(» .كند ايراني براي او تعيين مي
است كه او   شده"روستايي -اقليمي"اي براي ادبيات   چون نماينده آثار دولت آبادي به اين سبب هم   

دولت . با نگاهي متفاوت از نويسندگاني چون ساعدي و هدايت به موضوع زندگي روستايي پرداخته است 
. نويسد كه خود از بطن آن متولد شده و با چم و خـم آن رشـد يافتـه اسـت                      ايلي مي آبادي در مورد مس   

بنابراين آثارش از نوعي حيات و هيجان زندگي واقعي سرشـار اسـت؛ چيـزي كـه او را حتـي در ميـان                         
آبادي و تالش     نيروي تخيل سرشار محمود دولت    .  كرده است   گرا نيز صاحب سبكي ويژه      نويسندگان واقع 

 از   اسـتفاده . آفريني ذهني افراد گوناگون، آثار او را از توصيفات بيروني و دروني پـر كـرده اسـت                  براي باز 
  .هاي نثر دولت آبادي است  طبيعي در خلق فضاهاي واقعي و حسي، از ويژگي-هاي متعدد انساني جلوه

ع انـزواي  دهد و آن موضو اي واحد را محور پرداخت داستان قرار مي  دولت آبادي در آثارش دغدغه  
بنابراين نويـسنده بـا در نظـر داشـتن ايـن            . ي آرماني است    انسان و تالش براي رسيدن به همان جامعه       

ي نـابودي قـرار       پردازد كـه در آسـتانه       بار روستاهايي مي    هاي زندگي فالكت    محور فكري، به تطبيق اليه    
. كنـد   ت زندگي ترسيم مـي    هاي داستاني خود را در تالش براي رهايي از خفقان و نكب             دارند و شخصيت  

هـا را در سرگـشتگي حاصـل از     رسـاند و معمـوالً آن   شـهر نمـي   هايش را به آرمـان  گاه قهرمان  اما او هيچ  
 تـا انتهـاي سرنوشـت       چون جاي خالي سلوچ يا كليدر     كند و اگر در آثاري        شكست به حال خود رها مي     

گراي رمـان خدشـه        به سير واقع   1پردازي گرايش او به نماد   «كند؛    ها همراهي مي    ها با آن    برخي شخصيت 

                                                           
  زبان و ادبيات فارسي بخشدانشيار ∗
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗∗
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در پيوند با اين ساختار ذهني ) 1373: 74قرباني، (» .كند هايي ذهني ارائه مي  بندي  سازد و پايان    وارد مي 
هاي اجتماع، تنها راهي است كه به روي قهرمانـان داسـتاني گـشوده                كوچ و گسيختن از پيوند      نويسنده،

  .شود مي
 او دخيل    هاي  ي زندگي دولت آبادي را در ساختار داستان         تماعي دوره هاي اج   بحران«مير عابديني   

پـشتوانه و     ي بي   ي سنتي به سوي مدرنيته      وضعيت گذار از جامعه   ) 1383 :553 ميرعابديني،. (»داند  مي
ها، آثـار نويـسنده را بـه     ي ساختار بحران ناشي از گسست عميق بين سطوح جامعه و تحول غير منتظره     

هويـت، سـوق      هاي بـي    ي روستايي و شهري وبازگويي سرگرداني انسان        هاي جامعه   رانسوي پرداخت بح  
ي روسـتايي     هايش، پيوستگي عميقي را كه با خاك زاد و بوم و جامعه             دولت آبادي در نوشته   . داده است 

  . دهد خود دارد، نمايش مي
آمـده    نگـارش در  آبادي است كه در حدود سه هزار صفحه بـه              شاهكار ده جلدي دولت    كليدررمان  

) 1368: 260 چهـل تـن، فريـاد،     ( ».دانـد   ي بلوغ فكـري خـود مـي         نويسنده آن را حاصل دوره    «است و   
 شـكل گرفتـه اسـت، و نويـسنده بـا تخيـل              1323داستان اين رمان بر اساس واقعيتي تاريخي در سال          

اثـري جاودانـه    هاي طبيعي،     هاي تخيلي و شگرد توصيف      ي شخصيت   گيري ماهرانه   سرشار خود و به كار    
 1358هـاي  ي سـال  اين كتاب دومين رمان بلند محمود دولت آبادي است كه در فاصله     .خلق كرده است  

ها و نظريات گوناگوني را بر انگيختـه اسـت و           انتشار اين رمان بلند، بحث    .  به چاپ رسيده است    1362 تا
توان يكي از نقاط اوج  مان كليدر را ميها، ر ي انتقاد با وجود همه. اند منتقدان بسياري در نقد آن قلم زده

ي مـردم ايـران     بلكه مخاطبان آن همـه  است، كتابي كه تنها براي اديبان نوشته نشده    . نثر معاصر دانست  
  .هستند

گيري فرانگري ناشي از تخيل، آن را بـه           اي است كه نويسنده با به كار         بازسازي خاطره  كليدررمان  
وجه تمايز اين اثر بـا سـاير آثـاري كـه        . د حكومتي پيوند داده است    هاي ض   هايي از تاريخ و حركت      بخش

هاي محض ارايه شـده از        اند، تالش براي جدا شدن از تصوير        پيش از اين با همين مضمون پرداخته شده       
نويـسنده  . دار است آفريني مجدد حوادث، نه به سياقي تصادفي، بلكه با حركتي هدف سوي مورخان و باز   

گيـرد، ولـي در       آفريند و تعدادي را از تـاريخ بـه وام مـي             هاي كتاب را از راه تخيل مي        نتعدادي از قهرما  
  .كند ها اكتفا مي ها به اسم تاريخي آن بازنمايي آن
هاي متعدد مجـال حـضور و         ها و سرگذشت    ي آن، شخصيت     رماني بلند است كه در گستره       كليدر

هاي  ها و واكنش اي از كنش  اليه اليه دانست كه از زنجيرهتوان آن را رماني تو در تو و         اند و مي    بروز يافته 
  .گشايي تشكيل شده است افكني و گره حاصل از گره

. هاي مجزا صورت گرفته، داراي سبكي خاص است          اين رمان با توجه به نوع نگارش آن كه در بند          
جزا در بطن آن آغاز     ي زماني و جغرافيايي است كه چندين روايت م           روايتي در گستره    كليدر در حقيقت 

. كننـد   خورند و دوباره به سوي سرانجام خود حركت مـي           هايي از اثر به هم پيوند مي        شود و در بخش     مي
چيني، حـوادث اصـلي،       رنگ كه شامل زمينه     ها و محورهاي داستاني در كليدر با بررسي الگوي پي           روايت
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بنـدي مـتن      ي فصل   نين با توجه به نحوه    چ  بندي است و هم     گشايي و پايان    افكني و گره    هاي گره   موقعيت
بدين ترتيب بـراي كـشف محورهـاي        . رمان كه توسط نويسنده صورت گرفته است، استخراج شده است         

طور كه پيش از اين نيز گفتـه شـد، در رمـان               همان. داستان، نخست طرح كلي اثر را بايد استخراج كرد        
  .ها وجود دارند كليدر طيف وسيعي از شخصيت

هـاي داسـتاني و تـالش بـراي           هاي مربوط به خود در خلق گـره         ها با كنش    ين شخصيت هريك از ا  
بنابراين يراي رسيدن بـه طـرح اثـر، نخـست        . كنند  ي تعادل، مشاركت مي     گشايي و رسيدن به نقطه      گره

پس از آن   . شود استخراج كرد    هاي اصلي را كه موجب حركت در روند رمان مي           هاي شخصيت   بايد كنش 
بدين ترتيب با   . ها پرداخت   وار بين آن    ي علي، معلولي زنجيره     وار و رابطه    ونگي وحدت اندام  به بررسي چگ  

تـر صـورت    تر به سوي حوادث اصـلي   اصلي متن كه از سمت حوادث فرعي2هاي  رفت  توجه به حركت پي   
ر توان به طـرح كلـي اثـ         ي پايان داستان است، مي      ي جمع برسد كه همان نقطه       گيرد تا به يك نقطه      مي

نقل حـوادث بـا تكيـه بـر موجبيـت و            «هاي رمان     طرح طبق تعريف فورستر در كتاب جنبه      . يافت  دست
  .)1384 :118 فورستر،(» .روابط علت و معلول است

بنابراين هر طرح چه به صورت آشكار و چه به صورت غير صـريح از نـوعي الگـوي زمـاني پيـروي                       
ها از الگوي زماني، در چارچوب مورد نظـر   عيت كنشها و تب  ي عليتي بين كنش شخصيت   رابطه. كند  مي

در خلـق يـك اثـر       . دهـد   نويسنده براي پرداختن به موضوع اصلي داستان، متن اثر داستاني را شكل مي            
ي منطقـي     كند و سپس با كمـك رابطـه         هاي متفاوت را مطرح مي      داستاني، نويسنده، داستان شخصيت   

ي پايان و بيان موضوع مورد نظرش در خلـق            اي رسيدن به نقطه   ها بر   حاكم بر اثر از تمام اجزاي داستان      
هاي خلـق   ها و موقعيت در كليدر يك موضوع واحد وجود ندارد كه بتوان تمام داستان         . گيرد  اثر ياري مي  

هـاي    هـاي اصـلي شخـصيت       رفت  بلكه با توجه به تعداد پي     . شده در طول رمان را در پيوند با آن دانست         
هر يـك از ايـن      . بندي مجزا دارد     متن رمان قابل پيگيري است كه هر يك پايان         متعدد، چند موضوع در   

ي اسـتخراج طـرح، در كليـدر          با توجه به اين نحوه    . ي يك محور داستاني است      كننده  ها مشخص   موضوع
  .سه محور داستاني وجود دارد كه به آن پرداخته خواهد شد
ها مورد نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت و              رمان كليدر به سبب اهميت آن در ادبيات فارسي بار         

، شـهپرراد در    3اديـدگاهي فرماليـستي   ب كليدر رمان حماسـه و عـشق      منقداني چون اسحاقيان در كتاب      
نقد و تفسير آثار محمود ساختاري، قرباني در كتاب  -با نوعي نگاه مفهوميرمان درخت هزار ريشه   كتاب  

ش اجزاي درون متني به بررسي روايت در رمان كليدر          ي چين   ، با نوعي توجه خاص به نحوه      دولت آبادي 
  . اند پرداخته

اين پژوهش كـه    . اي متفاوت به مبحث روايت در رمان كليدر پرداخته است             ي حاضر به گونه     مقاله
تر در باب ساختار روايي رمان كليدر است، در پي بيان ايـن نكتـه اسـت كـه        بخشي از پژوهشي گسترده   

ها، اطالق نام يـك رمـان واحـد بـه      حورهاي داستاني و كشف روابط متقابل آنچگونه پس از استخراج م  
ي گسترش طرح رمان كه بر اساس الگـوي تقابـل صـورت               چنين به شيوه    هم. كليت اثر قابل تأمل است    
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گـران    پردازد و نگاهي صرفاً ساختاري به عناصر درون متن دارد و برخالف سـاير تحليـل                 گرفته است مي  
 در پي بيان چگـونگي گـسترش طـرح بـر اسـاس محتـواي رمـان و اهـداف سياسـي و            روايت در كليدر  

  .نويسنده در نوشتن متن اثر نيست اجتماعي
در بخش نخست،   . شود   از دو منظر و در دو بخش بررسي مي         كليدردر اين نوشته، ساختمان رمان      

شـود،   كل نهـايي اثـر مـي      ديگر كه باعث ايجاد شـ       ها در يك    ن   و شگرد امتزاج آ    كليدرمحورهاي داستاني   
ي حوادث بر اساس مفهوم تقابل بررسي         گيري زنجيره   گردد و در بخش دوم، چگونگي شكل        نمايي مي   باز
هـاي تـصادفي و حـضور راوي بـه            ي حوادث بر اساس موقعيـت       ي ارتباط زنجيره    چنين شيوه   هم.شود  مي

  .شود گر در گسترش طرح داستان بررسي مي عنوان عاملي مداخله
  

  حورهاي داستاني كليدر م.2
شودكه آن حـوادث      ، داستان مردي ايلياتي است كه به طور ناخواسته، در حوادثي درگير مي            كليدر

كـش و سـليم الـنفس بـه يـك يـاغي تبـديل         دهند و او را از فردي زحمت  جريان زندگي او را تغيير مي     
كه در چند خط بـاال ارايـه        ي موجزي     خالصه. شود  كنند و سرانجام در درگيري با حكومت كشته مي          مي

هـاي زيـادي از رمـان در آن قـرار نگرفتـه               شد، محتواي كلي حجم بيشتر رمان كليدر است، ولي بخش         
هاي حذف شده كه چيزي نزديك به چهارجلد از رمان را به خود اختصاص داده اسـت،                   اين بخش . است

ه اسـت؟ بـا نگـاهي بـه         ي رمـان هـيچ سـخني از آن نيامـد            پـردازد كـه در خالصـه        به چه موضوعي مي   
ها بـه داسـتان    هايي كه در آن رسيم كه در بخش هاي متعددي مي هاي متفاوت رمان نيز به نام      شخصيت

هـا در داسـتان       اين شخصيت . ها به ميان نيامده است      مرد ايلياتي ياغي پرداخته شده است، ذكري از آن        
  گيرد؟ هايي را در بر مي ها چه بخش ي كنش آن چه نقشي دارند و حوزه

 ي خاص در روايت رمان      ا  نام و نشان، حكايت از شيوه       هاي بي   هاي حذف شده و شخصيت      اين بخش 
 به كار گرفته شده اسـت و اگرچـه در آغـاز              كليدر اين شيوه به صورتي واضح و مشخص در       .  دارد كليدر

 بـا   كليـدر  رد. گيـرد   سازد، به تدريج صورتي قابل قبول بـه خـود مـي             خواننده را با سردرگمي مواجه مي     
ها، هـر يـك از        ها و پاره    بندي كتاب در قالب بخش      رو هستيم و نويسنده با تقسيم       هاي مجزا روبه    داستان

هـا   او در هر جلد يك يا چنـد بخـش را بـه ايـن داسـتان            . برد  ها را به طور جداگانه پيش مي        اين داستان 
  : داستاني نسبتاً مجزاست، داراي سه محور كليدر: توان گفت طور كلي مي به. دهد اختصاص مي

  محمد و مبارزات او محور زندگي گل. 2. 1
محمـد    و مبارزات گل   گيرد، داستان زندگي    محور نخست كه حجمي در حدود شش جلد را دربرمي         

ي  مارال دختر كرد به دنبال مرگ مادر و اسارت پدر و نامزدش به ناگزير راه خانـه . تا هنگام مرگ اوست 
پـذيرد ولـي    ي مارال او را بـه گرمـي مـي       در سوزن ده، بلقيس عمه    . گيرد  ش مي خويشان پدري را در پي    

مـارال در پيونـد بـا خـانواده     . سـازد  محمـد را خـشمگين مـي     حضور مارال، زيور همسر پير و نازاي گـل        
محمد به همراه ساير مردان خانواده بـراي ربـودن            گل. رساند  كوشد تا در امور روزمره به ايشان ياري           مي
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رود ولي در درگيري طرفين، مديار        ي چارگوشلي مي     به منطقه  -محمد   دايي گل  -ي مديار   داده  لصوقي د 
كه  بندد، و با وجود آن كند به او دل مي  ها زندگي مي    محمد در مدتي كه مارال نزد آن        گل. شود  كشته مي 

پـدر  - كلميـشي    بـا پايـان گـرفتن تابـستان گوسـفندان         . كنـد   داند مارال نامزد دارد با او ازدواج مـي          مي
محمد بـراي گـرفتن كمـك از          شوند و كوشش گل     ي خشكسالي به مرض مبتال مي        به واسطه  -محمد  گل

در همـين هنگـام    . افتـد   دسـتي مـي     ها، خانوار به تنگ     با از دست رفتن گوسفند    . ماند  نتيجه مي   دولت بي 
 را در مـوقعيتي قـرار       محمـد   ها به خانواده براي وصـول ماليـات، گـل           رسيدن مأموران ماليات و فشار آن     

 لـو   -اش   پسر خاله  –اكبر    محمد در اثر خيانت علي      گل. كند  دهد كه به قتل مأموران مالياتي اقدام مي           مي
گريـزد و از      جا به كمك ستار كه از مبارزان سياسي است از زندان مي             افتد و در آن     رود و به زندان مي      مي

 نيـز پـس از آزادي از زنـدان و پـس از ناكـامي در                 ستار. شود    اين پس وارد كشمكشي با دولت وقت مي       
سرانجام در اين مبارزه    . پيوندد  محمد مي   ي گل   ي دهقاني در روستاهاي منطقه به مبارزه        تشكيل اتحاديه 

اين مبارزه بـه  . كنند آرايي مي محمد و همراهان اندكش در برابر نيروهاي دولتي و اربابان منطقه صف  گل
ي كلميـشي،     هاي جنبي اين محور، تعدادي از افراد خانواده         شخصيت. انجامد ها مي   محمد  شدن گل   كشته

ي  اش و تا حدودي وابستگان حزب توده هـستند كـه در دو حـوزه    نشانده اربابان، حكومت و عوامل دست    
طور معمول از رمان كليدر       اي كه به    خالصه. زنند  زندگي خانوادگي و زندگي مبارزاتي، به كنش دست مي        

  .هاي اين محور است ها و واكنش ي كنش شود، خالصه ارايه مي
  محور زندگي روستايي. 2. 2

. محور دوم، كه حجمي در حدود سه جلد را به خود اختصاص داده، محور زندگي روسـتايي اسـت                  
اين بخـش خـود     . زند  چمن، دور مي    هاي متفاوت روستاي قلعه     داستان اين بخش حول زندگي شخصيت     

دهند، در اين محور      ي آن كه در يك روستا رخ مي         داستاني است كه به واسطه    ي چند محور      دربرگيرنده
درويش، داستان زندگي پـسران كرباليـي         داستان زندگي شيرو و ماه    : ها عبارتند از    اين داستان . گنجد  مي

هاي اصلي و جنبي مخصوص به خود  هر داستان شخصيت. خداداد و داستان مبارزات سياسي روستاييان    
جاي خـالي   "آبادي، يعني     ي رمان پيشين دولت     ي حجيم شده    ، نمونه كليدرحقيقت، محور دوم    در  . دارد

زينـد    اي از زمان مي     شود كه در برهه      نيز داستان روستايياني بيان مي     جاي خالي سلوچ  در  .است،  "سلوچ
  در  جـاي خـالي سـلوچ      ولي اين كه چرا   . كه انقالب صنعتي اركان زندگي سنتي را در هم شكسته است          

به اين دليـل اسـت كـه در رمـان       در سه جلد،   كليدر،يك جلد ارايه شده است، و دومين محور داستاني          
ها با سـاير افـراد روستاسـت،          ي سلوچ و تعامل آن       محور اصلي داستان، زندگي خانواده     جاي خالي سلوچ  

داستاني زنـدگي   هاي    در كنار محور  . شود   زندگي افراد متعدد مطرح مي      كليدر ولي در اين بخش از رمان     
ي حقيقـي اتـصال ايـن           نقطه. ي بابقلي بندار نيز قابل طرح است        چمن، حوادث زندگي خانواده     افراد قلعه 

اي كوچـك،     توان منكر شد كـه در محـيط قلعـه             چمن است و البته نمي      ها، زندگي در محيط قلعه      روايت
هاي اصـلي محـور       شخصيت. ار هستند باالخره افراد به طور خودآگاه يا ناخودآگاه در زندگي هم تأثيرگذ          

درويش، شيدا، قدير، عباسجان، گودرز بلخـي، بـابقلي بنـدار، موسـي و سـتار                  شيرو، ماه  كليدر،روستايي  
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  .هستند
  محور زندگي نادعلي. 2. 3

 كه حجمي در حدود يك جلـد را بـه خـود اختـصاص داده، جريـان                  كليدرسومين محور داستاني    
   اش ي سربازي قصد ازدواج با دختـر عمـه       اني است كه پس از پايان دوره      نادعلي جو . زندگي نادعلي است  

ي مردان خانوار كلميشي براي ربودن صوقي، نادعلي پدر خود را از دست  اما در حمله. ـ صوقي ـ را دارد 
نادعلي به دنبـال قـاتالن پـدر        . باخته است   يابد كه صوقي به فرد ديگري دل        دهد و عالوه بر آن درمي       مي

شكافد ولي با ديـدن       يابد و براي تشخيص هويت قاتل پدر خود گور را مي            باالخره گور مديار را مي    خود،  
  هـاي روانـي بـابقلي بنـدار          در ايـن آشـفتگي    . شـود   ي مديار دچار نوعي جنـون مـي         جسد متالشي شده  

ي    صـحنه  سرانجام نادعلي بـا حـضور در      . كوشد تا ثروت نادعلي را از چنگ او درآورد           مي -نادعلي  دايي -
ي او ايجـاد   وجـود مـديار و حملـه   . شـود  ها با واقعيت مرگ به گونه اي ديگر روبرو مي          محمد  عام گل   قتل

زنـد؛ ولـي    كاري بابقلي بندار به پريشاني او دامن مـي   ي گره اصلي در زندگي نادعلي است و فريب   كننده
گويي بنا شده اسـت و آن تـرس   ال  موضوع اصلي محور داستان زندگي نادعلي بر يك انديشه و تأمل كهن           

اش بـر دو      بر اين اساس تالش و حركت نادعلي در محور داستاني         . از مرگ و چگونگي سازش با آن است       
اي كه به خواست خود نادعلي رها شده اسـت ـ    نخست يافتن صوقي ـ دختر عمه : موضوع متمركز است

 كامالً به درونيـات خـود شخـصيت         ي زندگي و مرگ كه اين موضوع نيز         و دوم، تأمل براي كشف فلسفه     
  .نادعلي مرتبط است

هاي مجزاي داستاني وقوف حاصل نـشود،         شود از همان آغاز به اين شكل         تنها عاملي كه باعث مي    
هاي مجزا در ابتـداي   ي داستان ي ارايه اين نحوه. الي رمان است هاي آن در البه   قرارگرفتن نامنظم بخش  

تـوان    ند خوانش اين گسيختگي را تنها با اين پيش فـرض ذهنـي مـي              نمايد و در فراي     خوانش غريب مي  
هاي مستقل برقرار     قبول كرد كه سرانجام در بخشي از رمان ارتباطي منطقي و مستحكم بين اين روايت              

ي ارايه، شايد تـالش بـراي يـافتن     هر چند بعد از خواندن چندين جلد و عادت كردن به اين شيوه            . شود
  ها، به فراموشي سپرده شود ستانارتباط منطقي بين دا

ي   گانـه   هاي سه   با مشخص شدن سه محور اصلي در متن رمان، اين نكته كه چه چيزي بين بخش               
ي،  گونه كه نسيم خاكسار در مقالـه  آيا به راستي همان. كند، قابل طرح است     پيوند ايجاد مي   كليدررمان  

اي از  چمـن، پـاره   دادهـاي قلعـه   بدون رخ« است،  بيان كرده كليدر رماني ماندني در ادبيات معاصر ايران،      
  )1380 :63 شير محمدي،(» رود؟ محمد برباد مي وجود گل

. روسـت   هـايي روبـه     حقيقت اين است كه يافتن يك پيوند متقابل بين اين سه محور، بـا دشـواري               
وسـتا شـكل    چمن و در تعامل بـا افـراد آن ر           زندگي بابقلي بندار و ستار تا آن بخشي كه در محيط قلعه           

محمـد، تـأثيري    محمد ندارد و تعامل اين دو شخصيت با گل         گيرد، ارتباط خاصي با محور زندگي گل        مي
سـاز تغييـري در    چمـن زمينـه   محمد و زنـدگي افـراد قلعـه         مبارزات گل . چمن ندارد   بر زندگي افراد قلعه   

هاست، كدخـداي      و دولتي  محمد  ي گل   صرف اين كه بابقلي بندار كه واسطه      . گردد  ي نادعلي نمي    انديشه



97  /  كليدري گسترش روايت در  بررسي محورهاي اصلي و شيوه  _______________________

قلعه چمن نيز هست و يا ستار كه در محيط روستا با گودرز بلخي و موسي ارتباط سياسي دارد، پس از                     
اي براي پيوسته دانستن      كننده  پيوندد، عوامل قانع    محمد مي   ي دهقاني به گل     شكست در تشكيل اتحاديه   

گيـري از عـواملي چـون     آبادي با بهره د دولت محمو. آيد  شمار نمي   سه محور اصلي به عنوان يك رمان، به       
اي اين محورهاي نسبتاً مستقل را به عنوان يـك كـل              وحدت زمان و مكان، تالش كرده است تا به گونه         

شـود،    محمـد يـاغي مـي       وحدت زماني و مكاني، يعني درست در همان زمان كه گـل           . واحد در نظر آورد   
اي از    چمـن نيـز افـراد روسـتا مجموعـه           غلتد و در قلعـه      يآميز درم   ي پريشاني جنون    نادعلي نيز به ورطه   
هـاي   بنـابراين جريـان  .دهـد   رخ مـي كليـدر ي  ي اين وقايع در منطقـه  گذرانند وهمه حوادث را از سر مي    

غيـر از وحـدت زمـان و مكـان يـك عامـل پيونـد        .  فاقد وحدت موضوعي هستند كليدرموجود در رمان    
ي نثـر نيمـه       دارد و آن زبان مخصوص روايت است كه بـه شـيوه           ي ديگر نيز بين اين اجزا وجود          دهنده

  . شود موزون و بسيار درخشان ارايه مي
 بـه صـورتي واحـد و منـسجم          كليدري جامع از      ي يك خالصه    توان دريافت كه چرا ارايه      اكنون مي 

ان محمـد بيـ     ي رمـان تنهـا زنـدگي گـل          ي خالصـه    معموالً هنگام ارايـه    دشوار است و دليل اين كه چرا      
 مبـارزاتي گـل   -در حقيقت در ميان اين سه محور، محور زندگي خـانوادگي          . گردد  شود، مشخص مي    مي

وحـدت موضـوع، وحـدت      : اين خصوصيات عبارتنـد از    . گرا را دارد    محمد خصوصيات يك رمان بلند واقع     
هـم چنـين ايـن محـور،        . ها  زمان، وحدت مكان، توالي منطقي و هدف دار كنش ها و پردازش شخصيت            

ي اين خـصوصيات و ايـن كـه           به سبب همه  . گيري است   چيني، بسط و نتيجه     ي مقدمه   داراي سه مرحله  
ي   حجم زيادي از ده جلد كتاب به اين محـور اختـصاص يافتـه اسـت، خواننـده و منتقـد هنگـام ارايـه                        

ي محورهـاي داسـتاني نيـز داراي خـصوصيات            بقيـه . پردازد  هاي اين محور مي     ي رمان، به كنش     خالصه
عالوه بر اين بايد در نظر      . تر قابل ارايه هستند     هايي كوتاه   گرا هستند ولي از نظر حجم در قالب رمان          واقع

بنابراين، بـه   . محمد جدا هستند    هاي اين دو محور تا حدود زيادي از محور زندگي گل            داشت كه داستان  
تاني دشوار است، و بـراي      ي محورهاي داس    ي همه   ي هم زمان خالصه     سبب اين استقالل موضوعي، ارايه    

  .اين كار بايد هر محور را با سرفصل جداگانه آغاز كرد
 هر چند سه محور ياد شده ماهيتي مـستقل دارنـد، بـه سـبب آن كـه در مكـان و زمـان وقـوع،                          

پيوندنـد و پـس از مـدتي دوبـاره بـه مـسير اصـلي خـود          هايي از كتاب به هـم مـي         مشتركند، در بخش  
اي خروشان است كه گاهي رودهاي كوچـك   اين پيوستگي و انشعاب بسان رودخانهي  نحوه. گردند  مي  باز

از ميان اين سه محور، داستان نادعلي بـا دو محـور            . گسلند  پيوندند، و گاهي از آن مي       و بزرگ به آن مي    
محمـد،    آغاز محور داستاني نادعلي با نخـستين گـره محـور داسـتاني گـل              . ديگر، پيوستگي بيشتر دارد   

ي چارگوشلي است كه منجر به مرگ حاج حـسين و پريـشاني نـادعلي و                  اين گره، حادثه  . دارداشتراك  
بـابقلي بنـدار،   . هم چنين نادعلي با برخي افراد قلعه چمن در ارتباط اسـت         . شود  ناپديد شدن صوقي مي   

از دست رفتن اموال نادعلي، گرهي اسـت كـه از كـنش ايـن شخـصيت در داسـتان                    . دايي نادعلي است  
سـاز هـيچ      نادعلي با قدير نيز ارتباطي دوستانه دارد، ولـي حـضور قـدير وضـعيت              . شود  لي ايجاد مي  نادع
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. مانـد   وگوهاي دوستانه و درددل باقي مي        حد گفت  ها، در   شود و ارتباط آن     كنشي در زندگي نادعلي نمي    
هـا تـا حـد     چمن بايـد گفـت ارتبـاط آن    محمد با محور زندگي قلعه     در مورد پيوندهاي محور زندگي گل     

 ارتبـاط بـابقلي بنـدار بـا      -1: هـا عبارتنـد از        ايـن ارتبـاط   . يابـد   ي افراد تقليل مي     ارتباط ساده و روزمره   
  .چمـن   محمـد در قلعـه       سـكونت شـيرو، خـواهر گـل        -2 .اكره بـا دولـت    ي مذ   محمد به عنوان واسطه     گل

ي    ازدواج پسر بـابقلي بنـدار بـا نـوه          -4. محمد  چمن و سپس پيوستن او به گل         فعاليت ستار در قلعه    -3
  .محمد ي گل خاله

  
  كليدرها در  ي گسترش داستان شيوه. 3

. ها را بررسي كـرد      رش داستان ي گست   توان شيوه    مي  ،كليدربا مشخص شدن سه محور داستاني در        
ي    نـشريه  4 تا   2هاي    ، كه در شماره   جامعه شناسي نويسندگان ايراني   اي با عنوان      رضا نواب پور در مقاله    

ي كالسيك    ي گسترش رمان كليدر را به شيوه        انگليسي زبان مطالعات ايراني به چاپ رسيده است، نحوه        
  .يابد محمد، دالور و مارال، گشايش مي گل) مثلث عاشقانه(داند كه با سه شخصيت اصلي   مي

. گيـرد  ساختار داستاني در كليدر اصوالً بر اساس تقابل افراد شكل مي        ) 1380 :225 شيرمحمدي،(
  .سازند هاي اصلي داستانند و روند حركت داستان را مي ي گره ها، تشكيل دهنده  اين تقابل

در حالـت تقابـل كـنش       . گويند  مي تقابلي كنش     به ارتباط دو يا چند شخصيت داستاني در حوزه        
گيرد و كنش يك شخصيت واكنش شخـصيت    هاي داستان در ارتباط منطقي با هم صورت مي          شخصيت

در حالت تقابل يك وضعيت عدم تعادل يا يك گره داستاني منجـر بـه ايجـاد ايـن                   .  دارد  ديگر را در پي   
  .شود ارتباط پيوسته مي

ها، كنش  در چهارچوب اين حوزه . كند ي كنش ايجاد مي حوزهها در كليدر، چندين   تقابل شخصيت 
هـا معمـوالً سـه     در ايـن حـوزه    . يابـد   گيرد و داستان گـسترش مـي        و واكنش اشخاص مشارك شكل مي     

تواننـد    اين واحدها لزوماً يك فرد نيـستند، بلكـه مـي          . شخصيت به عنوان واحدهاي پايه مشاركت دارند      
تواند به صورت تضاد يـك شـخص          چنين اين تقابل مي     هم. ني باشند ي گروهي از اشخاص داستا      نماينده
  .ها و هنجارها تصوير شود با ارزش

  .نخست عشق و دوم مبارزه :هاي تقابل در كليدر، دو موضوع است ترين انگيزه اصلي
  تقابل با موضوع عشق. 3. 1

هـاي    ، يكي از تقابـل    انجامد  پور به تشكيل يك مثلث عاشقانه مي        ي نواب    موضوع عشق كه به گفته    
. سازد ها را به خود معطوف مي ها و واكنش ها، حداقل يك بخش از كنش كالسيك است كه در اكثر رمان    

محـور  . ي كنش با اشخاص متفاوت، پنج مرتبه در محورهاي مختلف رمان ايجـاد شـده اسـت                  اين حوزه 
محمـد،    ي گل   مثلث عاشقانه نخست  : ي تقابل را به خود اختصاص داده است         محمد، سه حوزه    زندگي گل 

محمد هستند و تقابل اين دو شخصيت تا جلـد            گران اصلي اين حوزه دالور و گل        دالور و مارال كه كنش    
محمـد كـه در جلـد     صورت گرفتن عشقي نهفته بين مارال و گل . پاياني به طور ضمني ادامه يافته است      
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ـ             دوم، بخش ششم، مجال ظهور مي      د، خواننـده را نـسبت بـه كـنش و           يابـد و گـره حاصـل از ايـن پيون
شخصيت مارال در اين مثلـث،      . دهد  محمد و دالور در حالت تعليق قرار مي         هاي دو شخصيت گل     واكنش

محمد   ي مارال، زيور و گل      دوم، تقابل عاشقانه  . ساز براي تقابل دو شخصيت ديگر را دارد         تنها نقش زمينه  
محمـد در يـك       نش زيور به عنوان همسر اول گـل       ك. گران اصلي آن مارال و زيور هستند        است كه كنش  

هـاي    گيرد و با ايجاد يك گره، خواننده را در انتظار واكنش            محمد قرار مي    ارتباط دو جانبه با مارال و گل      
با اين تفـاوت كـه      . كنند  ي تقابل از الگوهايي كامالً مشابه پيروي مي         اين دو حوزه  . گذارد  ها مي   شخصيت
ي تقابـل     عـالوه بـر ايـن حـوزه       . ي دوم، زن هستند     ر اصلي مرد و در حوزه     گ  ي نخست دو كنش     در حوزه 

تقابـل  .تـر برخـوردار اسـت    تـر و منـسجم   محمد نسبت به آن ديگـري از بـافتي منطقـي           مارال، زيور، گل  
. شـود   هـا ايجـاد مـي       هايي است كه در زندگي شخصيت       محمد و دالور از جمله گره       ي مارال، گل    عاشقانه

دهـد كـه    داند مارال، نامزدي به زندان سبزوار دارد به خود مجال اين را مي ن كه مي  محمد با وجود آ     گل
محمد در يك ارتباط دو سويه با وضعيت مارال و دالور قرار         اين كنش گل  . عشق دختر را در دل بپروراند     

گره حاصل از اين پيوند و ارتباط متقابل سـه شخـصيت كـه تـشكيل يـك مثلـث وضـعيت را                   . گيرد  مي
هـا و     دهد و فـضاي داسـتان بـراي در بـر گـرفتن كـنش                هد، خواننده را در وضعيت تعليق قرار مي       د  مي

  .)1نمودار ( كند هاي ناشي از اين پيوند پهلو باز مي واكنش
  
  
  
  

  

 1نمودار 

قـرار   محمـد   شخصيت دالور با وضعيت مشخص كينه در ارتبـاط بـا وضـعيت مقابلـه و دفـاع گـل                   
نبرد تـن  . ايت جنبي عاشقانه در كليدر، در جلد چهارم، بخش يازدهم، است    ي اوج اين رو     نقطه. گيرد  مي

. زنـد  ها را رقم مـي   ها و واكنش    محمد و پايان كنش     ي تفوق گل    به تن دو شخصيت و شكست دالور سايه       
شـود و گـره ايـن         خواننده از حالت تعليق و نگرانيِ حاصل از چگونگي برخورد دو شخـصيت خـارج مـي                

محمـد و زيـور       ي دوم تقابل عاشقانه بين شخصيت مـارال، گـل           اما حوزه . شود  ه مي وضعيت تقابل گشود  
حضور او به عنوان    . گيرد  محمد قرار مي    كنش زيور در يك ارتباط دو جانبه با مارال و گل          . گيرد  شكل مي 

 هاي رمان كليدر را ايجـاد مـي   محمد يكي از گره     محمد و واكنش او به ازدواج مارال و گل          همسر اول گل  
. وضعيت زيور همانند دالور است و كنش و واكنش او در يك مثلـث وضـعيت قابـل تعريـف اسـت                     . كند

  )2نمودار(
  
  
  
  

  )ياز به حاميمحمد و نعشق به گل (مارال

 )عشق به مارال و عالقه به داشتن فرزند(محمد گل

 حفظ يمحمد و تالش برا عشق به گل(  وريز
 )ن عشقيا
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 2نمودار 
  

كند و خواننده را       مي  محمد ايجاد گره    رفت ازدواج مارال و گل      حضور زيور نيز مانند دالور بر سر پي       
الور قادر نيست از مبارزه با رقيـب سـربلند          زيور نيز چون د   . گذارد  ها مي   هاي شخصيت   در انتظار واكنش  

گيرد كه مارال را در خواب بكشد ولي ناگهـان            مشابه با دالور تصميم مي     اي  بيرون آيد و او نيز در صحنه      
هـاي زيـور و       در حقيقـت واكـنش    . شود  شك او با تبديل شدن به عشق و شرمساري مانع از اقدامش مي            

گويي از روي يك نـسخه ترتيـب داده شـده اسـت، بـا ايـن       دالور نسبت به موضوع از دست دادن همسر   
هـاي زيـور،      واكنش. سازد  گاه خواننده را با سوال مواجه نمي        تفاوت كه تغيير زيور و عدم واكنش او، هيچ        

گونـه    دقيقاً مطابق با شرايط او در فضاي فرهنگي داستان است، يعني شرايطي كه در آن، زن حق هـيچ                  
ي او تمكـين و شـركت    تواند داشته باشد و وظيفه   سر ديگر توسط مرد نمي    اعتراضي نسبت به اختيار هم    

ي مجازي كه  هايي در حوزه واكنش ماندن، كنش    بنابراين زيور در عين بي    . هاي اقتصادي است    در فعاليت 
شـك او نيـز در هنگـام تـصميم بـراي            . دهد  ي ايلي براي او تعريف كرده است، نشان مي          فرهنگ جامعه 
شود، نيست، بلكه يك  هاي فلسفي كه شخصيتي چون دالور به آن دچار مي            نوع آن شك   كشتن مارال از  

سازد، يعني ديدن مارال در وضعيت نـاتواني و    زاد پنداري زنانه است كه ناگهان اورا منصرف مي          حس هم 
دواج چنين اين نكته قابل توجه اسـت كـه زيـور بـا از              هم. سازد  درد او را از اقدام به اين كار، منصرف مي         

مـوقعيتي نامتعـادل در    محمد را از دست نداده است، بلكـه تنهـا بـا    محمد، به طور كامل گل   مارال و گل  
چنـان بـراي    اوپس از تصميم به كشتن مارال نيز هـم        . محمد مواجه شده است     اش با گل    زندگي زناشويي 

  . گذارد وا نمي كوشد و عرصه را به رقيب خود محمد مي بازيافتن جايي در كنار گل
گـره  . گيرد  محمد، نجف ارباب و ليلي خرسفي، شكل مي         سومين وضعيت عاشقانه، با مشاركت بيگ     

محمدها در تقابل با موضـوع مبـارزه          ناشي از اين تقابل منجر به قرار گرفتن نجف در سلك مخالفان گل            
  .شود مي

ايـن  . رو هستيم   هدرويش و شيرو روب     ي شيدا، ماه    چمن، با وضعيت عاشقانه     در محور زندگي در قلعه    
از سوي ديگر نسبت به وضـعيت       . درويش است   ي گره اصلي در زندگي شيرو و ماه         وضعيت، ايجاد كننده  

هـاي فرعـي ديگـر     ي شخصيت شيدا كه در طول داستان كنشي جز عشق و عاشقي ندارد، شيرو نماينده   
ايـن    در ارتبـاط بـا     هـاي كـنش شـيدا       رفت  پي. چي است   چون الال، سارا، دختر كولي و دختر سيد تلفن        

ي افكـار   توانـد نماينـده   درويـش نيـز مـي    مـاه . كند  هاي فرعي از يك الگو و وضعيت پيروي مي          شخصيت
براي مثال الال در . ها باشد رفت گيري اين پي ي روستايي يا ضلع سوم ايجاد فشار در شكل          عمومي جامعه 

در محـور زنـدگي     .  را بـر عهـده دارد      اين نقـش  ) عشق شيدا به سارا و عالقه به دختر كولي        (رفت    دو پي 
ي كنش، تنها بخش دوم رمـان         ي، نادعلي، مديار و صوقي وجود دارد كه اين حوزه           نادعلي تقابل عاشقانه  

  .رسد را به خود اختصاص داده است و با مرگ مديار به پايان مي
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  تقابل با موضوع مبارزه. 3. 2
محمد با جنـاح      ترين وضعيت، تقابل گل     صليمحمد، ا   در محور زندگي گل   . موضوع دوم مبارزه است   

اين تقابل چيزي در حدود پنج جلد از رمان را بـه خـود اختـصاص                . مبارزان و جناح اربابان قدرت است     
سـتار و قربـان بلـوچ اسـت، كـه داراي            : در اين وضعيت، جناح مبارزان، شامل افرادي چـون        . داده است 

در جناح اربابان قدرت، اربابان روستايي، اوباش شهري        . ستندخواهانه ه   گرايانه و آزادي    هاي آرمان   انديشه
هايي است كه در پيـروي        ي شخصيت   ي همه   محمد نيز نماينده    گل. گيرند  و وابستگان حكومتي، قرار مي    
نيز در تقـابلي    ... محمد و   به اين ترتيب افرادي چون خان عمو، بيگ       . دارند  از اهداف مبارزاتي او گام برمي     

چمن نيز با تقابـل روسـتاييان، جنـاح اربابـان و              در محور قلعه  . گيرند  ت و اربابان قرار مي    مشابه با حكوم  
ي كساني هستند كه در يـك ارتبـاط دو جانبـه بـا                روستاييان شامل همه  . جناح مبارزان مواجه هستيم   

ر هاشـم   گيرند؛ افرادي چون گودرز بلخي، علي خاكي، غضنف         طلبانه قرار مي    هاي استقالل   ارباب و انديشه  
ي بعـد آالجـاقي       ي اصلي اربابان، بابقلي بندار و در مرحلـه          نماينده. آبادي و موسي در اين جناح هستند      

نيز در ايـن دسـته جـاي        ... درويش و   گزاران روستايي اين گروه، مانند عباسجان، ماه        است و تمام خدمت   
ي   كـه در جـذب انديـشه   دهـد  هـاي حزبـي او تـشكيل مـي        جناح مبارزان را سـتار و انديـشه       . گيرند  مي

  .گيرد روستاييان در تضاد با منافع اربابان قرار مي
ي كنش مبارزاتي به صورت       چمن يعني، قدير و عباسجان دو حوزه        در مورد دو شخصيت ديگر قلعه     

هـاي درونـي ايـن دو         هدف اين مبارزه بيروني نيست و واحـدهاي مـشارك را ارزش           . مستقل وجود دارد  
ي كنش شخصيت قدير است كـه دو واحـد ديگـر ايـن تقابـل را             نخست حوزه : دهند  شخصيت شكل مي  

ي كـنش قـدير و        امـا حـوزه   . دهند  تسليم يا خدمت به اربابان و اعتراض يا پيوستن به مبارزان شكل مي            
ي فوران خـشم و   شود و تا لحظه زمان با فروش شترها، آغاز مي       هاي آغازين كتاب و هم      ترديد او از بخش   

زار در يـك فـشار دو جانبـه گرفتـار             زدن گنـدم    شخصيت قدير با آتـش    . يابد  زار ادامه مي   زدن گندم   آتش
ي خود را بيرون ريخته است و  اي نفرت نهفته از يك سو محصول اربابان را نابود كرده و به گونه          : شود  مي

 هـا و هـم تـالش        هاسـت، هـم روزي آن       ي زحمـت رعيـت      از سويي ديگر با از بين بردن گندم كه نتيجه         
در اين حالت شخصيت قدير از سـوي        . شان به باد داده است      مبارزان را براي به دست آوردن حقوق حقه       

اي كـه بـه اربابـان رسـانده اسـت و سـبب        شود و در مقابل به علت نفع ناخواسته جناح مبارزان طرد مي  
ي   ان ايـن حـوزه    ي پاي   كند و اين نقطه     سركوب اتحاديه را فراهم آورده است، جناح قدرت او را جذب مي           

اين ترديـد در    . كنش است، البته نويسنده ترديد شخصيت را بين دو ارزش تا پايان كتاب ادامه مي دهد               
نخست نجات ستار در بخش بيست و هـشتم كتـاب در حـالي كـه قـدير جـزو                    : كند  دو بخش جلوه مي   

 امتنـاع او از  ام كتـاب و  دوم در بخش سـي . ي اوباش روستايي به سمت مقر حزب در حركت است   دسته
محمد، و اين در حالي است كه در اين بخش قدير به طور مشخص جـزو جنـاح مخالفـان در                       كشتن گل 
  . كند آرايي مي ها صف محمد برابر گل

ايـن  . ي كنش عباسجان است كه تنها در بخش بيست و ششم كتاب نمود يافتـه اسـت                  دوم، حوزه 
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 خويشاوندي است كه –ي و عشق به پيوند خوني   ي پدركش   گر تقابل شخصيت با انديشه      وضعيت، نمايش 
  رسد  با مرگ پدر به طور طبيعي اين تقابل به پايان مي

ي كـنش مبـارزاتي مواجـه         ، يعني زندگي نادعلي نيز با يك حوزه        كليدر اما در محور سوم داستاني    
ع آن در ي شـرو  هستيم و آن تقابل دروني نادعلي با دو مفهوم زندگي و ترس از مرگ اسـت، كـه نقطـه                   

ها قـرار     بنابراين سرشت رمان بر تقابل شخصيت     . يابد  بخش سوم كتاب است و تا پايان داستان ادامه مي         
  . گرفته است

  منطق داستاني. 3. 3
شـود، از مـاهيتي       هـاي داسـتاني مـي       هايي كه منجر به تقابل مشاركين و ايجاد گـره           موقعيت اكثر

خـورد و شـايد       ي ناگهاني رقم مي     ا به سبب يك حادثه    ه  ها و واكنش    يعني كنش . تصادفي برخاسته است  
بـراي مثـال    . موقعيت قرار نگيرنـد    هيچ يك از مشاركين با هدف مشخص و از پيش تعيين شده در اين             

هـا در آن      حـضور ژانـدارم   . شـود   چي آغاز مي    هاي ماليات   محمد با قتل ژاندارم     ي كنش مبارزات گل     حوزه
محمد نيز به طـور ناگهـاني از فـشار تحقيـر بـه تنـگ        ست و گلوقت شب به صورت تصادفي، رخ داده ا    

  . شود اين دو عامل ناگهاني سبب ايجاد يك وضعيت تقابل گسترده مي. آيد مي
درويش در همان زماني است كه به طور اتفاقي شيرو            ي ديگر اين حوادث تصادفي، حضور ماه        نمونه
اي اسـت كـه همـان گـروه      خانـه  نـادعلي در قهـوه  ي شيدا قرار گرفته است، يا حضور اتفاقي   در محاصره 

كوشد   نويسنده در همه حال مي    . مطربي كه جيران در آن به رقاصگي مشغول است، در حال استراحتند           
براي نمونـه در    . منطقي برهاند   ي بي   آمدها بياورد و رمان را از افتادن در ورطه          تا توجيهي براي اين پيش    

ي  هيچ پيشينه شاكش شيرو و شيدا، شخصيتي چون عباسجان بيي ك درويش، در صحنه    مورد حضور ماه  
برد كه شـيرو و شـيدا         درويش را به محلي مي      دشمني خاص و بدون اين كه منفعتي متوجه او شود، ماه          

هيچ دليلي به     گردد، بي   درويش مي   او نخست شيرو را كه به دنبال ماه       . وگو هستند   جا مشغول گفت    در آن 
سرا نيست، سپس     درويش در كاروان    داند ماه   كه مي   فرستد، حال آن    ها مي   كوليسراي محل اقامت      كاروان

اينكه او به چه قـصدي ايـن        . برد  سرا مي   گردد به كاروان    درويش را نيز كه به دنبال شيرو مي         بالفاصله ماه 
و در حال   بيند    سرا شيدا را مي     دهد معلوم نيست، به طور كامالً تصادفي، شيرو در كاروان           كار را انجام مي   

ها ناراحـت اسـت، در همـان لحظـه            برگشتن، شيدا كه گمان برده است شيرو از ديدن او در جمع كولي            
تمام . كند  اي متوقف مي    بنابراين او را در گوشه    . گيرد عشق حقيقي خود را به شيرو بيان كند          تصميم مي 

درويش   ن زندگي شيرو و ماه    گيرند و باعث از بين رفت       اين حوادث به صورت تصادفي در كنار هم قرار مي         
ي  تواند براي اين همه تصادف به ياري نويسنده بيايـد، حـضور بدخواهانـه         تنها توجيهي كه مي   . شوند  مي

  . عباسجان است
  ي ديد زاويه. 3. 4

هاي سـنتي و در       ي رمان   او به شيوه  . گذارد  اي را نيز بدون توضيح باقي نمي        آبادي هيچ حادثه    دولت
كند تا خواننده بدون هيچ مشكلي قادر بـه           ي زواياي دروني شخصيت را بازگو مي        مهجايگاه داناي كل ه   
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هـاي    ي تغييـرات و واكـنش       بيني واكنش شخصيت در برابر حوادث باشد و پس از واكنش نيز همه              پيش
آورد، سـپس شخـصيت را بـا          ي جزئيات حادثه را با دقت مي        او همه . كند  ساير افراد داستاني را بيان مي     

دهـد و پـس از أخـذ          گيري او به دست داده است در برابر آن حادثه قرار مي             ي مفصل كه از موضع    تحليل
به عبارتي ديگر هيچ بخـشي      . پردازد  ي مورد انتظار باز هم به تفصيل به بيان حاالت شخصيت مي             نتيجه

رك روابط نايـل  هراسد كه خواننده به د گذارد، گويي مي از داستان را براي داوري به ذهن خواننده وانمي 
هـاي مفـصل در مـورد ذهنيـت           ايـن توصـيف   . نيايد و برداشتي خالف خواست نويـسنده داشـته باشـد          

آبـادي اسـت، و البتـه         هـاي سـبك دولـت       زنـد يكـي از ويژگـي        ها كه به ايجاز رمان ضربه مـي         شخصيت
يـد بـين   هـا مـدام در ترد       آن. طلبنـد   هايي را مي    هاي داستاني كليدر گاهي خود چنين توصيف        شخصيت

شوند و همواره در حال تجزيه و تحليل وضعيت خود در جهان پيرامون و انطبـاق بـا                    ها گرفتار مي    ارزش
گيـري جديـد را ايجـاد     اين تغيير مداوم حاالت روحي كه در هر لحظه امكـان يـك تـصميم      . آن هستند 

هـاي   ري از شخصيتبسيا. دهد ها را مي   ي افشاگري در مورد ذهنيت شخصيت       كند، به نويسنده اجازه     مي
شـوند و اشخاصـي چـون         وجـودي خـويش مـي       كليدر در طول داستان دچار ترديد فلسفي در مورد منِ         

هـا   هـاي متفـاوت بـه ايـن ترديـد      درويش، شيدا و عباسجان در بخش   محمد، نادعلي، ستار، قدير، ماه      گل
  .دهند ي بروز و ايجاد تغيير مي اجازه

  
  گيري نتيجه. 4

طور كلـي در      به. گيرند  هاي مجزا قرار مي     ا در رمان كليدر در قالب روايت      ه  ها و شخصيت    سرگذشت
محـور دوم،   . محمـد و مبـارزات اوسـت        محور نخست، زندگي گـل    .  سه محور داستاني وجود دارد     كليدر،

تر تشكيل شده است و محـور سـوم    چمن است كه خود از چندين محور فرعي زندگي افراد روستاي قلعه   
  .دعلي اختصاص داردبه زندگي شخصيت نا

شود كه در حقيقـت تنهـا عـاملي كـه باعـث               با بررسي ساختاري متن رمان اين واقعيت آشكار مي        
را به عنوان يـك رمـان بخـوانيم، وحـدت زمـان،               شود اين محورها را متصل بدانيم و تمام حوادث آن           مي

ب ماهيت مستقل سه محور ـ   به سبكليدربنابراين، رمان ده جلدي . ي اثر است گونه مكان و زبان روايت
دهد داستان هر يك از محورها را بدون در نظر گرفتن داستان دو محـور ديگـر                   كه به خواننده اجازه مي    

با توجـه بـه آن كـه تمـام اجـزاي يـك رمـان        . مطالعه كند ـ از ديدگاه تشكل دروني دچار اشكال است 
و در رمـان كليـدر تركيبـي از اجـزاي        بايستي در يك ارتباط منطقي با موضـوع داسـتان قـرار بگيرنـد،               

ي كل ساختمان اثر است كل رمان قابل تقسيم به            دهنده  داستاني بدون تبعيت از وحدت موضوعي شكل      
و ) چمـن   زندگي افراد روسـتاي قلعـه     (،    و چندين رمان كوتاه   ) محمد  داستان زندگي گل  (يك رمان بلند،    

بـا  . اسـت ...) خاكي، غضنفر هاشـم آبـادي و         علي مانند زندگي افرادي چون فربخش،    (چند داستان كوتاه،  
هـاي رمـان،      وجود حركت نسبتاً مستقل محورهاي داستاني، پرداخت قوي فضاهاي داستاني و شخصيت           

كه ساختمان داستان مبتنـي بـر         كند و به سبب آن      ضعف عدم پيروي اجزا از موضوع واحد را جبران مي         
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ي حقيقي است، ذهن خواننده بـه سـبب مـشاركت در            تجربيات مستقيم و ناب نويسنده در جريان زندگ       
 بـر   كليـدر ي گسترش داستان ها در رمـان          شيوه. يابد  اين فرايند خلق ناب، به لذتي خوشايند دست مي        

نخست عـشق و دوم     : ، دو موضوع است   كليدري تقابل در      ترين انگيزه   اصلي. هاست  اساس تقابل شخصيت  
هـستند حجمـي در حـدود هـشتاد درصـد رمـان را بـه خـود                  تقابل هايي كه با موضوع مبـارزه        . مبارزه

ي اين تقابل به كنش و واكنش دست  اند، و تا پايان رمان، شخصيت هاي داستاني درحوزه     اختصاص داده 
  . زنند مي

گيري چندين گره داستاني و پيچيده شدن         موضوع عشق به صورت عنوان هايي جنبي باعث شكل        
ي تقابل براي گسترش طرح داستاني، يكـي از عوامـل موفقيـت               هبه كارگيري شيو  . شود  طرح روايت مي  

هاي طرح شده در رمان بـه صـورت           ي تقابل، شخصيت    زيرا به اين ترتيب در هر حوزه      .  است  كليدر رمان
ي حوادث رمـان      پردازند و به اين ترتيب حضوري موجه و منطقي در زنجيره            فعال به كنش و واكنش مي     

نده به سبب مواجهه با يك موضوع منسجم كه به طور بالقوه امكـان خلـق            چنين ذهن خوان    هم. يابند  مي
ي  بـه كـارگيري قـوه   . يابـد  آورد، به لذتي بيـشتر دسـت مـي    ها را پديد مي ها و واكنش  اي از كنش    شبكه

هايي است كـه كـنش اشـخاص          ي تقابل، بسيار بيشتر از طرح       خالقيت در گسترش طرح بر اساس شيوه      
  .گيرد الساعه شكل مي  موضوعات خلقداستاني در مواجهه با
اي بـا     نامـه   هاي سـاختماني، يـك رمـان زنـدگي           را با چنين ويژگي    كليدرتوان رمان     در مجموع مي  

زمان در جريان زندگي تعداد زيادي از افراد يـك            اي دانست كه در آن خواننده به طور هم          وسعت منطقه 
  گيرد ناحيه قرار مي

  
  

  ها يادداشت
هاي رمـان     شود و شخصيت    ها دور مي    گراي پردازش داستان    ، نويسنده از روند واقع    در اين دو اثر   . 1

هاي  دهند و براي بيان انديشه هاي فعال در طول اثر نيستند، بلكه تغيير ماهيت مي ديگر همان شخصيت
  .شوند خاص نويسنده به نمادهايي قابل تفسير تبديل مي

برمون . گر ساختار روايت، كلود برمون است       هشهاي پژو   حاصل بررسي ) Sequnce(رفت يا     پي .2
هايي كه پراپ از حكايت پريان استخراج كرده بود، متذكر شد             در نخستين جستارهايش پيرامون كاركرد    

هاي  او به ساختاري مبتني بر ارتباط معنادار گزاره   . كه برخي از كاركردها با يكديگر ارتباط منطقي دارند        
هاي منطقي را در      ي زير مجموعه    ها توانست رابطه    اي اين گزاره    واره   شكل كاركرد دست يافت و با نمايش     

   .)1383 :138-141 اسكولز،(كل يك روايت مشخص كند 
ها به جدايي متن از تاريخ حكم دادند و ادبيات را نظامي حقيقي دانستند كه نـشأت                   فرماليست. 3

ي   بـا دوره    ي ادبـي    زماني هـر دوره     سبب هم هاي اجتماعي و تاريخي نيست بلكه به          گرفته از شرايط نظام   
هـاي خـود بـه        ها در بررسـي     فرماليست.كند  اي دوسويه برقرار مي     خاصي از تاريخ و نظام اجتماعي رابطه      
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 توجه نشان دادند و روش بررسي عناصر يك اثر با ساير عناصر همان اثـر را از                  "زماني  هم"روش بررسي   
ها هم چنين شناخت اثر را از بازگشت بـه زنـدگي              آن. انستندروش بررسي نظام و تكامل ادبي متمايز د       

  .)1380 :38-39 احمدي،(نياز دانستند  مولف آن بي
ـ ي ا يهـا    بـا عنـوان، سـنت      1369 مقاله در سال     ني از ا  يبخش. 4  بـا  در،يـ  عامـه در كل    اتيـ  ادب يران
  . استدهي كلك به چاپ رسي  ماهنامه7 ي  در شمارهي محمد افتخاري ترجمه
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