نظري اجمالي به آثار

اسماعيل فصيح )(٢

آناهيد ُا جاـکيانس

داستان جاويد
داستان جاويد ) (١٣٥٩سومين رمان فصيح است و آن بر اساس سرگذشتي حقيقي نوشته
شده است .بافت داستان و کثرت حوادث و تنيده شدن آنها با تار و پـود خـصوصيات
اخالقي و کردار چهرههاي داستاني به گونهاي است که هرنوع تالش براي بـه خـالصه
درآوردن قصه را نهتنها مشکل ميسازد بلکه مـوجب خـدشه وارد شـدن بـه زيـبايي و
يکپارچگي رمان ميشود .زيرا ٬در هرنوع خالصهنويسي ٬به بيان تداوم وقايع و رابطه
علت ومعلول اـکتفا ميشود؛ در حالي که ٬در رمان داستان جاويد  ٬هرچند وقايع داراي نقش
ـکليدي در ايجاد و ساخت و بافت داستاناند ٬ظرايف ذهنيات حاـکم بر اين وقايع نقش
مهمتر و پردامنهتري دارند و زيبايي و بافت درونيتري پـديد مـيآورند .ازـايـنـرو ٬در
اينجا ٬براي القاي مضمون و پيام رمان ٬تنها به نقل مقدمه موجز و بسيار زيباي نويسنده
اـکتفا ميشود.
برخالف ساير آثار اين نگارنده ٬داستان جاويد روايت زندگي واقعي يک پسرک از آيـين کـهن
زرتشتي است که در دهه اول قرن و اوج فساد قاجار به وقوع ميپيوندد .مصيبت و مظلمهاي
ـکه بر يک انسان باايمان وارد گرديد ٬بافت اصلي روايت را تشکـيل مـيدهد .انـعکاسهاي
روحي او و نيروي ايمان او به سنتهاي ديرينه نياـکانش نيز در روايت حفظ گرديده است.
آشنايي نگارنده با قهرمان اصلي کتاب ٬در سالهاي آخر زندگي او در دانشگاهي در خارج
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از کشور صورت گرفت و الهامبخش خلق اين کتاب گرديد .دستنويس اوليه اين روايت در
اوايل دهه  ٬٥٠پس از سال ها پژوهش و پيگيري ٬جداـگانه آماده گرديد ٬ولي شروع چاپ اول
ـکتاب تا اواسط نيمه دوم اين دهه به تأخير افتاد.
نگارنده ٬درخلق اين اثر به صورت قصه ٬همچنين کوشش نـموده بـود کـه احسـاسها٬
دردها ٬دلشکستگيها ٬نوميديها ٬و خشمهاي پسرک ايراني را ساده و خام ٬همانطور کـه
خود دريافت نموده و تحت تأثير قرار گرفته بود ٬در زمان و مکان خاص خود ٬بازآفريني کند.
ـگذشت نيم قرن از تاريخ وقوع روايت و٬بهخصوص ٬تحوالت عظيم تاريخ معاصر و انقالب
اسالمي ممکن است برخي از انعکاسها ٬به عنوان مثال انـعکاسهاي قـهرآلود آخـر کـتاب
هنگام خروج جاويد از درخونگا ِه سال  ١٣٠٩را ناملموس جلوهـگر سازد .يقين است خواننده
روشندل ايراني اين نکات را درک خواهد کرد.
چنانچه خواننده خواست ٬اين اثر ممکن است به عنوان يک رمان خوانده شود .ولي در
ابعاد گسترده برداشت از يک رمان ٬خطها بايد کشيده شود و ميشود .هر رمان داراي اشخاص
)ـکاراـکترهاي( خاص ٬زمان خاص ٬محل خاص و پيامي خاص است .پيام خاص اين داستان
مظلمهاي است که از شاهزادگان »مسلماننماي« قاجار به يک خانواده دستورز آويخته بـه
آيينهاي کهن ايران وارد ميشودـــ و درگيري بايد به نهايت برسد .شاهزاده ملکآرا ٬از رهبران
درباري جامعه ٬با تظاهر بـه دستنـماز گـرفتن و عـابد بـودن ٬بـعد از نـماز مست مـيکند٬
خونـمي ريزد ٬و فساد نوکران و بيخدايي رفتار ولفاظي و فـحاشيهاي آنـها نشـانگر زمـينه
دنياي آن روزگار است ٬که محکوم به فنا بود ...تنها شخص مسلمان پاـکدل و واقعي اين جمع
ثرياي عفيف است که کوششهاي او براي نجات جاويد نهتنها نويد رهايي نميبخشد بلکه
بدبختانه خود او را نيز در مظلمه مفسدين اطرافيان شاهزاده قرار ميدهد و زندگانيش را تـباه
ميسازد .جاويد شاهزاده را ٬در تاريکي وجود و دنياي فاسدش ٬به قصاص ٬و درگيري را به
منزلت تعالي ميرساند .درنهايت ٬پيام آخر در اينجا پيروزي ايمان پاـک و محکم است بر فساد
روح گمراهي افراد ٬فتح نور است بر تاريکي ٬غلبه خوبي است بر بدي.

داستان جاويد رمان زيبا و تأثـربرانگـيزي است کـه از چـندين وجـه شـايان تـوجه است.
نخستين وجه ٬مهارت نويسنده در القاي فضاي فاسد و خفقانآور اواخر حکومت قاجار
است که نهتنها در ايجاد بسـياري از خـصوصيات شـخصيتي ومـنشهاي »مـلکآرا« و
نوکرانش دخيل است بلکه روند وقايع و تضعيف موضع ملکآرا را نيز توجيه مـيکند.
دقّ تي که در توجيه فضاي خانه ملکآرا بهـکار رفته است و در تجسم و عـينيّت بـخشي
وقايع نقش بسيار حساسي دارد نيز از همين مقوله است.

امّ ا ٬بيشترين نمو ِد هـنر و خـالقيت فـصيح را مـيتوان در چـهرهپردازي او دانست.
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تشريح دقيق و جزء به جز ِء شخصيتها ٬خواه به لحاظ خصوصيات جسماني و خواه به
لحاظ بهـتحرير درآوردن کنشها و بازتابها و ذهنيات آنان ٬به خلق چـهرههاي بسـيار
زنده منجر ميگردد .با اينحال ٬شايد بتوان به جرأت گفت که سياق سخنگويي برخي
قهرمانان )نظير »ملکآرا« و »ليال«( قويترين و بـرترين وسـيله چـهرهپردازي در دست
زبان رمان را به منبعي پرمايه از تعبيرات و امثال قديمي
فصيح است.اين
ِ
سياق سخنگويي ِ

و عاميانه و گاه خالف مشهور مبدّ ل ميسازد و به آن تحرک و گيرايي خاصي ميبخشد.

رمان توصيف دنياي ذهني جاويد است .ذهنيت جاويد با تشريح برخي
ويژگي ديگر ْ
مباني دين زرتشت ٬بر خواننده روشن ميگردد؛ ذهنيتي که ٬خواه در اثر سـن انـدک و
بيتجربگي او و خواه به لحاظ تعاليم زرتشت ٬بر پايه درستي و راستي و ستيز با زشتيها
استوار است .اما ٬ديري نميگذرد که ذهنيت پاـک و دستنخورده ٬با پيشرفت حوادث
رمان و جريان رويدادهاي تلخ و دردناـک و رويارويي عملي با زشتيهاي زندگي ٬دچار
نوسان و تزلزل ميگردد .ستيزي که در روح و ذهن جاويد با يأس و نوميدي درميگيرد و
ـگاه او را به ورطه بيايماني ميکشاند و پيروزي نهايي او بر اين ترديدها ٬اليه دروني رمان
را تشکيل ميدهد که بهاندازه بافت بروني آن زيبا و حقيقي است.
شبها روي صورت ميافتاد ٬تا صبح فکر ميکرد ٬و بيخوابي و فکرهاي بد در مغزش ٬مانند
آتشچرخاني که در دست عجوزه ديوانهاي در هواي طوفاني شب بيتوقف چرخانده شود٬
دوران داشت.
در محله و بين مردمي مبارزه کرده و زخمه خورده بود که در آنجا و بين قاطبه آنها چيزي
ـکه وجـود نـداشت شـرف ٬آبـرو ٬ايـمان ٬درسـتي و خـداشـناسي بـود .سـودپرستي ٬آز و
تمسخر هستي حاـکم بر همه چيز و انگيزههاي آني ٬دروغ و ناداني همهجا را
خوارـشمردن و
ِ
ـگرفته بود .درگذشته ٬پيران خانواده و کيش او را با ترس گوشزد کرده بودند ٬هشدار داده بودند٬
ـکه چه بالها و دامهايي در اين دنيا سر راه تکـتک آنها هستـــ اما تا اين اندازه؟ شنيده بود که
زرتشتي باايمان ٬زندگي يک مبارزه پيگير بـا دروغ اهـريمن و زشـتيها و يک
براي هر فرد
ِ
ـکوشش استوار در پابرجاکردنر استيهاستـــ امّ اآيا٬دروضع ودنياي فعلي٬اين امکانپذيربود؟
آموزشهاي نخستين پانزده سال زندگي اين پايه فکري را در مغز او فرو کرده بود که در اين

جهان ٬در نهاد آدميزاد ٬گوهري از داد و از نيکي و مهر وجود دارد.پروردگار به آدميزاد )برتر از
دام و دد و خزنده و پرنده( خرد و مغزي بخشايش کرده بود که از کار بـد رنـج مـيبُرد و از

ـکار ـنيک شادي روان احساس ميکرد و اين تمام سخن بود .در اين شبهاي بيخوابي که در
ِ

ژرف] ـکذا[ گير و دار مبارزهاش بود ٬احساس ميکرد که اين گوهر ٬اـگر بود ٬در نهاد او مرده بود
ِ
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گوهر آدمي مرده و خاـک شده بود .اـکنون
يا درحال مردن بود ٬همانگونه که در مردم اين محله
ِ
روشني آخر بود.
پوچي دنيا پايان سخن بود .فريب زمين
ِ

ميترسيد؛ بياندازه و دهشتناـک ميترسيد .بـراي نـخستينبار در زنـدگانيش ٬بـهراسـتي

خوف ـداشت .از فروريختن نهايي پايههاي فکري خودش ميترسيد) .در پانزده سالگي ٬وقتي
مادرش مرد ٬و خواهرش را بردند و خودش با پاهاي شکسته گوشه باغ ثرياخانم بـهصورت
يک نوکر اسير افتاده بود ٬يکبار اين سقوط پيش آمده بود( .اما ٬اـکنون ورطه سقوط او چيز
ديگري بود .آن دوره يک شکست و ترس بچهـگانه بود .اينبار سقوط و يأس او شکست نهايي
بهنظر ميرسيد .نـهتنها او را شکسـته بـودند ٬از پـا انـداخـته بـودند ٬و بـا لگـد زيـر خـاـک
لهشـکردهــبودند ٬بلکه او اـکنون داشت از درون خودش هم مـيمرد .زرتشت ديگـر اعـتبار
نداشت و اين حقيقتي بود .آيين زرتشتي و گذشته هم اعـتبار نـداشت .بـراي آيـندهاش هـم
اعتباري نميديد و براي آينده مردم اين سرزمين هم اعتباري نميديد ...و بهمرور در يأس و
نوميدي مطلقي فرو ميرفت .و تناقض اينجا بود که اين همان ترس ٬يأس و نوميدي بود که در
تکـتک مردم دور و برش هم بود ...در ملکآرا هم يک جور نوميدي از وضع و ترس بـود.
درـليال هم يک جور ناله و نوميدي و ترس وجود داشت .در همه ناله و نوميدي و ترس بود.
ـگيرم آنها بدون اينکه از اول ايمان درستي داشته باشند در اين ترس و يأس فرو رفته بودند .يا
آيا اول ايماني چيزي داشتند؟
از اينها بدتر ٬جاويد از اين ميترسيد که اين ترس و يأس البد جهاني بود و ابدي بود .چه
در وجود او ٬و چه در وجود بقيه آدمهاي اين جهان ٬يأس و نـوميدي ٬تـيرهدلي و نـاباوري
سرشت روحي ٬و راه زندگي و محکوميت اين دنيا ميشد ...جاويد از اينها ميترسيد.
در پايان اين دوره شوم ٬شبي که با چشمهاي خودش در روزنامه خواند که قرار دستگيري
و جلب فوري ملکآرا به کالنتري محل ابالغ شـده بـود ٬بـراي اوليـنبار ٬پس از يک مـاه و
خردهاي بيخوابي ٬باالخره آن شب اندک خوابي به چشمش آمد ...اما اين خبر هم دردي را
بهـراستي براي او دوا نميکرد ...ملکآرا اـکنون فراري و پنهان بود.
اينبار هم باز زرتشت بزرگ بود که ٬با پيام خود ٬به بلند کردن و پناه دادن جاويد آمد.
ـشب پيرمرد سفيدپوش ٬مانند رويه يک سند و نبشتهاي روي
خواب آنـشب ٬و سخنان آن ِ

يک آينه  ٬در لوح مغز جاويد مانده استـــ آينهاي که ٬از آنـشب به بعد ٬تا پايان زندگيش ٬با
خود به همهجا برد.
خوابهاي آن شب او ٬با همان کابوسهاي تکرارشونده آغاز شد ٬درباره افسانه و درباره
زير زمين به ابديت ميرفت ٬و او تشنه بود و با مرگ تدريجي مينوشيد.
ِ
قنات ِ
آب آلوده که از ِ

سفيدپوش دشتهاي ايران آمد .و امشب ٬جاويد کوچکترين ترديدي نداشت
بعد باز پيرمرد
ِ
ـکه اين مرد کهـبود .و پيام پيرمرد کلمه به کلمه در لوح خاطر او نقش بست.
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»بهزودي تو از اينجا خواهي رفت«.
»بهزودي از اين خانه بد بيرون خواهي رفت و به دنياي تازهاي خواهي رسيد .تو از اين
مکان ٬که برزخ گذراني است و دست ديوهاست ٬مـيگذري .در جـايي کـه در آيـنده بـه آن
ِ
ميرسي ديو نخواهي يافت ٬چون ديگر دروغ نخواهد بود .ديگر بدنت رنج نخواهد برد ٬چون
همه جان و روان خواهي بود .ديگر در تاريکي نخواهي ماند ٬چون همه نور خواهي بود .ديگر
زشتي نخواهي ديد ٬چون چشمان تو پرـاز زيبايي خواهد بود .ديگر خداناشناسي نخواهـي
يافت ٬چون همه چيز اهورا خواهد بود«.
»تو از آتشکده آمدي ٬از خانواده و گوهر پاـک آمدي .رنجهاي اين دوران تو ٬از يورش روح
نابودکننده اهريمن بود .تو بايد با روح نابودکننده مبارزه کني ٬بايد نبرد کني و از آيـين پـاـک
پاسداري کني ...يکبار که او را نابود کـردي ٬ديگـر بـدي ٬دروغ ٬درد ٬تـاريکي ٬زشـتي ٬و
خداناشناسي از بين خواهد رفتـــ و بـهترين بـهرههاي مـينوي ٬هـمه نـيکيها ٬ر اسـتيها٬
آن ـتو خواهد بود«.
شاديها ٬نورها ٬زيباييهاـــ که از اهورامزداستـــ از ِ

»تو از اين برزخ تنگ ميگذري و در جهان بيکران ٬در زمان بيزمان ٬زندگي خواهي کرد.
ِ
تو به پروردگارت خواهي رسيد .تو به پروردگارت ٬که همهچيز است ٬خواهـي پـيوست .در
مرکز اين دنياي محدود ٬نترس .درچشم تيره اين شب تاريک که تـخم مـرگ و نـابودي تـرا
آن ـتو خواهـد بـود .چشـم پـروردگار بـه
ـکاشتهاند ٬نترس ٬عزيز من ٬نترس .فرجام خوب از ِ

توست .او ٬که نگهدارنده توست ٬از تو ميخواهد که از اين تاريکي با درستي و پاـکي بيرون
بيايي ٬آزادـشوي ٬و در ابديت بيکران به او برسي .بايد به او برسي .نترس!«
وقتي از خواب بيدار شد ٬چشمهايش پرـاز اشک بود؛ امـا بـاز خـودش را يـافته بـود و
ميدانست در اين نقطه از تاريخ جهان او خودش کجاست و چه بايد بکند) .ص٢٩٤ـ(٢٩٧

درد سياوش
درد سياوش ) (١٣٦٤پنجمين رمان فصيح است .نويسنده ٬با دستمايه قرار دادن کشف
راز جنايتي هولناـک ٬به حکايت سرنوشت محتوم انساني آرمانخواه در محيطي فاسد و
بيايمان ميپردازد و جامعه ايران را آماج تيرهاي انتقاد و بدبيني خود قرار ميدهد.
خالصه داستان
در اوايل بهار سال » ٬١٣٥٥جالل آريان« ٬به درخواست خواهرش» ٬فـرنگيس« ٬بـراي
مساعدت به او و دخترش» ٬ثريا« ٬عازم تهران ميشود .ديري نميگذرد که خبر مييابد٬
شب قبل  ٬جشن عروسي ثريا و »خسرو ايمان« ٬با حضور »شـهروز« ٬عـموي ديـوانـه
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خسرو ٬و فريادهاي خونخواهي او مختل شده است .شهروز ٬به تقاص خون برادرش٬
»سياوش« ٬برهاي را قرباني کرده و خون آن را به سر و روي مدعوين پاشيده است .اين
ماجرا سبب سکته »سرهنگ عباس ديوانلقا« ٬ناپدري خسرو ٬و بحران روحي خسرو و
سرگرداني او در شهر براي جست و جوي حقيقت شده است .زيرا خسرو هميشه بر اين
باور بوده است که پدرش ٬سياوش ٬بيست و سه سال قبل ٬در يکسالگي او ٬در رودخانه
ـکرج غرق شده است .جالل ٬براي يافتن خسرو ٬ر ّدپاي او را در نقاط متعدد تهران دنبال
ميکند و با اطرافيان خسرو به گفتگو ميپردازد .در خالل اين گفتگوهاست که حقيقت
ماجراي سياوش بهتدريج شکل ميگيرد.
گهر
سياوش ٬پسر »سناتور دکتر فخرالدين ايمان« و انساني پاـکسرشت و مجذوب ِ
درستي دين زرتشت ٬بيست و چهارسال پيش ٬در برابر مالاندوزي و بيمايگي
راستي و
ِ

خانواده خويش ٬طغيان ميکند و در باغي در کـرج گـوشه عـزلت مـيگزيند .او ٬پساز
يکسال ٬بيمقدّ مه با خواهرزاده ناتني خويش ٬فرخ وفا ٬پيمان زناشويي ميبندد .انگيزه

اين ازدواج حمايت از فرخ است ٬که در سـن چـهارده سـالگي از سـتوان يکـم عـباس
ديوانلقا باردار است .عشق فرخ و عباس ٬در اثر کينههاي خانوادگي ٬با مخالفت پدر فرخ
روبهرو بوده است .پساز زنداني شدن ديوانلقا بر اثر مشارکت در قتل رئيس شهرباني٬
فرخ جز سياوش پناهي نمييابد .پس از به دنيا آمدن خسرو ٬سياوش به طـفل سـخت
عالقهمند ميشود بهطوريکه ٬پساز آزادي ديوانلقا از زندان و تمايل او بـه ازدواج بـا
فرخ ٬از سپردن طفل به آندو سرـباز ميزند؛ زيرا ٬باشناختي که از آنـها دارد ٬بـيمناـک
است که مبادا آنها فرزند نامشروع خود را سربهنيست کنند.
در شب  ٢٧مرداد  ٬١٣٣٢ديوانلقا ناجوانمردانه ٬در حضور فرخ ٬سياوش را به قتل
ميرساند و سر او را ميبرد و ميسوزاند .سپس ٬جسد را به برادر ناتني خود» ٬محمد
ـکو هـگرد«  ٬ميسپارد تا در باغ مدفون سازد .آنگاه ٬براي مطمئن شدن از سکوت کوهـگرد٬
او را واـميدارد طي يادداشتي مسئوليت قتل سياوش را بر عهده گيرد .روز بعد ٬به قصد
انتقام و با تحريک شهروز ٬ماجراي شب عروسي را به وجود ميآورد.
دنياي ذهني و عاطفي خسرو ٬پساز کشف اين حقيقت ٬به سختي درهم ميشکند.
اوـــ که در سراسر عمر در پناه عالقه و همبستگي شديد ناپدرياش ديوانلقا بهسر برده
و ٬در دل ٬پدرش ٬سياوش ٬را چون بتي پرستيده استـــ در بحران روحي شديد دست
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به انتحار مـيزند .امـا ٬در آخـرين دقـايق ٬نـجات مـييابد ٬در حـالي کـه ديـوانلقـا در
بيمارستان ميميرد .عشق ثريا ميتواند مرهمي بر دل شکسته خسرو باشد ٬اما آريان٬
تنهاتر از پيش ٬به آبادان برميگردد ٬در حالي که خوره سياوش عصيانگر در مغز او رسوخ
ـکرده است.
ساختار و مضامين
تهران عصر پهلوي ٬حوادث را از دو مقطع زماني٬
فصيح ٬با انتخاب مکاني واحد ٬يعني
ِ

به فاصله بيست و چهار سال بهصورت موازي دنبال ميکند .تالش خسرو و آريان براي
يافتن حقيقت در زمان حال صورت ميگيرد و اليه بيروني داستان را تشکيل ميدهد .اما
مايه اصلي داستان تنها در رجعت به گذشته قهرمانان و به شکـل پـارههاي مـجزا و بـه
صورت اليه دروني شکل ميگيرد .فضاي تهران  ١٣٥٥با توضيحات پر اـکنده نويسنده و
الگوي رفتاري برخي قهرمانان بهخوبي به خواننده منتقل و حال و هواي شبـ٢٨ـمرداد٬
تنها با اشاراتي مختصر ٬براي خواننده تداعي ميشود.
در اين رمان٬نويسنده ٬بار ديگر ٬جامعه را در جايگاه تقابل با آرمانها قرار ميدهد و
مضمون پيکار نيکي و بدي و مقابله اين دو عنصر را جلوهـگر ميسازد .ايـنبار قـهرمان
جويي خانواده خويش قيام ميکندـــ
آرمانخواه بر ضدّ دروغ و نفسپرستي و کينه و تفرقه
ِ
خانوادهاي که دستپرورده و نمادي از نظام حاـکم است.

خانواده سياوش همهچي در اختيار او گذاشته بودـــ اما نه چيزهايي کـه او مـيخواست .سـياوش
ميگفتـــعين حرفهايش يادم نيستـــ اما ميگفت تـوي خـونهشون حـقيقت و صـفا نـيست.
مي گفت چيزي که مايه اصلي يهزندگي صميمانهست توي اون خونواده نيست .پاـکي و يگانگي
همه.دردسياوش ايمان اين بود) .ص(١١٢
نيست.وصفاي جمع .همه براي يکي ٬يکي براي
ِ
سياوش از مسئله اجتماعي موجود رنج ميبرد .از باسمهاي بودن تمام سيستم مـوجود
روز ٬از نبودن حقيقت و صفا ٬و از بيعدالتي بدي که بود ٬و البته هـميشه هست .سـياوش
دوست داشت آزادانه با طبقه خيلي پايين رفتوآمد کنه .پول و پله زيادي توي دستش نبود.
ميرفت کتابهاش رو ميفروخت ٬ميرفت باـگداها ٬ح ّم الها و آب حوضيها مينشست٬

حرف ميزد ٬سيگار ميکشيد .همه را به صفا و حقيقت دعوت ميکرد) .ص(١١١

ّاما فصيح تنها بدين اـکتفا نميکند و با نگرش بدبينانه و نوميدانه پا فراتر ميگذارد .او ابعاد
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فاجعه را وسعت ميبخشد و دامنه آنرا به کل تاريخ و جامعه ايران ٬از زمـان سـياوش٬
قهرمان حماسي شاهنامه  ٬گرفته تا زمان دکتر مصدق و عصر پهلوي ميکشاند.
نواي موسيقي غمناـک هم خوب است .در صداي تلخ تار هم حالي است که خوب است .اما
سياوش ـايـمان و فکـر شب٢٨مـرداد سـيـوـدو و اتـفاقهايي کـه
خوره مغز نميگذارد :فکر
ِ
آنـشب افتاد .آن شب هريک از افراد خانواده ايمان چهـکار مـيکردند؟ افـراد خـانواده وفـا و

ديوانلقا و کوهـگرد چهـکار ميکردند؟ خانواده آريا چهـکار ميکردند؟ من خودم آن شب کجا بودم
و چهـکار ميکردم؟ ژيال آن شب کجا بود و چهـکار ميکرد؟ االۤن مـردم ٬آن بـيرون ٬چـهـکـار
ميکنن دـــ که خوره و خون انتقامشرا نسل بعد بايد بپردازند؟ چرند پرند فکر نکن ٬جالل! به
وان آب .باـکله ُپردرد .بـا پـاي
حميرا گوش کن .همين هست که هست .تو برهنه و تنها ميان ِ
ـگچگرفته .آن پشت هم خيابان است و مردم هستند و جنب و جوش دارند .باز باران شروع شده
و مردم دارند توي زندگي و زمان و مکان خود ميلولند .مثل شب٢٨مـرداد سـيـوـدو .االۤن
عباس ـديوانلقا را که به کينه برادرش مرده بود بـه سـردخانه مـيبرند .يک جـا
يکـجا جنازه ِ
خسروـايمانـ ديوانلقا در خون و اغماست .يک جـا اوسـاـمـدـآقـا ٬کـلهاش مست از شـراره
جانيـواـکر و انتقام ٬در نشئه است .يک جا فرخ ديوانلقا مشغول لباس پوشيدن و توالت کردن
است .يک جا ژيال وفا هم البد دارد حمام ميگيرد ٬يا موهايش را رنگ ميکند.
پلکهايم سنگين ميشوند .در شب٢٨مرداد سـيـوـدو ام ٬در تـهران .در تـاريکي شب٬
ـکاميونها و جيپها در جنب و جوشاند .قواي انتظامي به اينطرف و آنطرف ميروند .يکي
را ميزنند ٬يکي را ميکشند ٬يکي را ميگيرند .مردم در زمان و مکان و زندگي خود ميلولند.
يک جا ستوان ديوانلقا را ميبينم که با جيپ به کرج ميآيد .جلوي ساختمان باغ مـوتور را
خاموش ميکند ٬ترمزدستي را ميکشد .ميآيد پيش فرخ .به تحريک زني که بچه او را در بغل
سياوش بيگناه را ميکشد .در زمان حکيم ابوالقاسم فردوسيام يا قـرنها عـقبتر...
داشت٬
ِ
مکان زندگي خود ميلولد.
سياوش ٬پسر کيکاوس ٬شاه کياني ايران را ميبينم که در زمان و
ِ

سودابه ٬زن جديد کيکاوس را ميبينم که چشمش دنبال سياوش است .حرفها و کينهها امر

را به شاه مشتبه ميکند .شاه ٬براي آزمايش بيگناهي سياوش ٬از او ميخواهد که از ميان آتش
بگذرد .سياوش را ميبينم که از آتش با پيروزي بيرون ميآيد ولي ٬با عصيان ٬خانه و زندگي
پدر را ترک ميکند و به تورانزمين نزد افراسـياب مـيرود و بـا فَ ـرنگيس ٬دخـتر او ٬ازدواج
ميکند؛ ولي بهزودي ٬به تحريک گرسيوز ٬برادر عروس خود ٬کشته ميشود .کيخسرو حاصل
اين ازدواج است .آنجاـکه خون سياوش به زمين ميريزد ٬درختي ميرويدـــ درختي از خون.
در ايران هميشه درختي از خون قلمه ميزنند.
مکان زندگي خود ميلولند .هوا خوب
در بروجنم ٬در ناف ايران ابدي .مردم وسط زمان و
ِ

١١٢

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح

نقد و بررسي

است وروزي خوش و مردم زندگي عادي خود را ميگذرانندـــ يعني به سر و کله هم ميپرند٬
قهرمانان خود را ميکشند و بچههاي خود را به خاـک ميسپارند .و ايراني بودن ساده است:
پسر با پدر بد ٬پدر با پسر بد ٬دختر با مادر بد ٬مادر با دختر بد ٬زن با شوهر بد ٬شوهر با زن بد٬
مادر با بچه بد ٬بچه با مادر بد ٬خواهر با خواهر بد ٬برادر با برادر بد ٬معشوق با عـاشق بـد٬
عاشق با معشوق بد ٬فاميل با فاميل بد ٬دوست با دوست بد ٬قهرمان با مـلت بـد ٬مـلت بـا
قهرمان بد ٬دولت با مردم بد ٬مردم با دولت بد ...و لحظههاي انقالب هم هست :پدر با پسر
دستبهيکي بر ضد مادر ٬مادر با دختر دستبهيکي بر ضد پدر ٬زن با شـوهر دستبـهيکي
برـضد بچه ٬مادر و بچه دستبهيکي بر ضد شوهر ٬بچه با بچه دستبهيکي بر ضـد پـدر و
مادر ٬خواهر با خواهر دستبهيکي بر ضد خواهر ٬برادر با برادر دستبهيکي بر ضـد بـرادر٬
معشوق با عاشق دستبهيکي بر ضد فاميل ٬فاميل با فاميل دستبهيکي بر ضد قهرمان ٬شاه و
ملت دستبهيکي بر ضد دين ٬دين و ملت دستبهيکي بر ضد شاه ...جامعه ايران ساده است.
در تهرانم ٬در ارديبهشت  .٥٥همه روي زمين کپک زدهايم .عين کرمهـاي چـاق و چـله
خاـک ٬همه روي گِل لول ميزنيم .همه پُ رـاز چلوکباب و زالزالک و آبدوغخيار و نانوپياز و

چاي و خربزه و حلوا و خرمالو و زولبياـباميه و پسته و تخمه و قيمهپلو و سبزي وتُربچه و
ـکلمقمري و شلهزرد و اناريم و با دهانهاي کثيف و پرـاز دروغ و ظاهرسازي و قهر و لودگي و
بيخاصيتي توي هم لول ميزنيم) .ص(٣٢٤-٣٢١

شخصيتها
سياوش ايمان :او قهرمان اصلي و خاموش رمان است کـه ٬هـرچـند در سـاختار بـيروني
داستان فاقد نقش است ٬پيام رمان در وجود او متجلّ ي ميشود .شخصيت و افکار او از
زبان قهرمانان ديگر بهتدريج بيان ميشوند .او جلوه انساني نيکسرشت ٬آرمانخواه ٬
حساس و اسير زمان و مکان خويش استـــ انساني که تسليم زشتي و پوچي و بيعدالتي
پيرامون خود نميشود و پرواز را از ياد نميبرد .محيط پرورش او خانوادهاي است مر ّف ه
و بانفوذ که پاره و نمادي است از قدرت حاـکـم زمـان خـويش .امـا روحـيه حسـاس و
محيط لبريز از ارزشهاي ما ّدي و بخل و قهر و کينه
شاعرمسلک و حقيقتجوي او با اين
ِ
و انتقامجويي کامًال ناسازگار است .آشنايي او بـا تـعليمات زرتشت عـاقبت او را بـرآن
ميدارد تا به ضدّ خانواده خود و جامعه عصيان و گوشه انزوا اختيار کند .اما ٬جامعه ايران
نميتوانـد پـذيراي چـنين تکروي و عـصياني بـاشد و سـرنوشت مـحتوم او ٬هـمانند
سرنوشت سياوش شاهنامه و مصدّ ق در عصر پهلوي ٬جز نابودي و قربانيشدن نيست.
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تا آنجا که من ميدونم ٬مسئله روح سياوش مسئله يک نابغه حساس وناسازگاري با محيطش
بود .انگار روح عجيب و بزرگش در قالب معيارهاي ميخکوبـشده اجتماع جـا نـميگرفت.
عصيانگر فـردي قـبول نـميکند .در جـامعه مـا
ميدوني ٬جامعه ما جامعهاييه که طاغي و
ِ

عصيانگر فردي محکوم به فناست .رژيم حاـکم انتقاد و عصيان فرد رو تحمل نميکنه.
ِ

عصيانگر رو خرد و خاـکشيرشون ميکنه ٬تا مثل بقيه فرمانبردارشون کنه ...و اونها البته خرد و
خاـکشير ميشن ...خيليهاشون خرد و خاـکشير ميشن ٬و فريادشون هم بر باد ميره .يکي
دوتاشون هم ميمونن و خوره روح نسلها ميشن .شب بيستـوـهفتم مرداد سيـوـدو يه مرد
خوب در ايران نابود شد .هميشه ميشن(١١٤-١١٣) .
رؤيـايي اسـفناـک دنـياي ايـنجا بـود کـه
سـياوش ايـمان
سياوش ايمان هم فکر ميکردم.
به
ِ
ِ
ِ
بيستـوـسه سال پيش در مرز ُپرگهر عصيان کرده بود و نابود شده بود .ايدئال اهورامزدايي را
وسط اوضاع امروز پياده کرده بود و تودهني خورده بود و خاـک شده بود) .ص(١٩٩

»سيروس روشن« )شهباز و جغدان( بسيار چشمگير است.
تشابه ميان شخصيت سياوش و
ِ

عالوه بر روح تکروي ٬هردوي آنها از جوهره هنر برخوردار و سخت تحت تأثير تعاليم

زرتشت هستند .رابطه معنوي ميان سياوش و خسرو ٬که رابطه معبودو عاشق است ٬نيز
بيشباهت به شيفتگي »پروين« به سيروس نيست .سرانجام ٬در تشابه سرنوشت و نوع
مرگ فجيع نيز شباهت ايندو مس ّل م است.
ِ
خسرو :ميان شخصيت خسرو و سياوش ٬چه به لحاظ نقش ساختاري وچه به لحاظ
شخصيتي وجوه تشابهي هست .به لحاظ ساختاري ٬او نـيز ٬مـانند سـياوش ٬قـهرماني
خاموش است و ٬در سراسر رمان ٬هيچ کلمهاي مستقيمًا از او خطاب به خواننده بهـگوش
نميرسد .جستجوي او براي حقيقت تنها از طريق يافتههاي »آريان« به خواننده منتقل
ميشود .از جنبه شخصيتي نيز ٬خسرو تبلور و تـداومـي از شـخصيت سـياوش است.
جويي او حاصل شيفتگي او به سياوش
صفات راستي و مردانگي و حساسيت و حقيقت
ِ

استّ .ام ا ٬تصوير افسانهاي و ُب تمانند سياوش و مرگ زودرس او بر انگيزنده نوعي خالٔ
عاطفي و احساس فقدان و اندوه در وجود خسرو است.
سياوش ايمان بـلکه
مرکز طوفان زندگي خسرو پدرش سياوشه؛ اونم نه فقط جواني به اسم
ِ
مفهوم »سياوش ايمان«ـــ که در اين وسط ٬يعني البد مرام تک و پاـک ٬يعني وارسته بـودن٬
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سياوش ايمان نشان آنهاست.و
يعني پندار عشق و پاـکي در اين جامعه و از اين ژ امپرتيهاـــ و
ِ
خسروبه اين چيزهانهفقط ايمان داره بلکه اينهاتوي خونشه .ثري٬تو همچنين گفتي خسرو هميشه
فکرميکرده سياوشپدر اوبهناحق ازاين دنيارفته .متأسفانه خسرودرست احساس ميکرده .حاال
من نميدانم او چقدرازواقعيت مرگ سياوش رو ميدونسته ياحس ميکرده .البته به او گفته بودند
ـکه پدرش در رودخونه خودکشي کرده ياتصادفي غرق شده) .ص(٢٢٠-٢١٩

از اينرو ٬با اولين ايما و اشاره به قرباني بودن سياوش ٬آتش حـقيقتجويي و عـصيان
خسرو شعلهور ميشود .او شخصيتي است که سراسر عمر بيستـوـچهارـساله خود را
در نوعي تنش پوشيده و خاموش گذرانده است و اينک تالش و جستجوي او براي يافتن
حقيقت مرگ سياوش ابعاد تازهاي به اين کشـمکش درونـي مـيبخشد و آنرا بـهنوعي
بحران شخصيتيــعاطفي مبدّ ل ميسازد .از يکسو ٬از داشتن رابطه خوني با سياوش٬
ت افسانهاي خويش ٬محروم ميگردد و ٬از سوي ديگر ٬با ماهيت زشت و شنيع
الگو و ُب ِ
و ُپ رـاز نيرنگ والدين واقعي خويش روبهرو ميشود .اين کشمکش و تالطم دروني چنان
شديد است که او را به انتحار واميداردو تا آستانه مرگ ميکشاند.

جالل آريان :پساز شراب خام و شهباز و جغدان  ٬بار ديگر ٬آريان ٬با شيوه بيان مطايبهآميز
و شيرين خويش و با همان خصوصيات اخالقي ٬روايت داستاني تلخ را به عهده ميگيرد.
بار ديگر ٬دست ياري به سوي ديگران دراز ميکند و ٬با پاي گچگرفته و لنگان ٬بيمحابا
در جستوجوي حقيقت است .به نظر ميرسد که درون او تعديل يافته و در برابر هجوم
غمهاي گذشته ايمنتر است؛ اما تنهايي و مطالعه )اينبار بيگانه آلبر کامو( همچنان جزء
الينفک وجوداو باقي ميمانند .در اينجا نيز ٬آريان تنها شاهد صـرف نـيست و نـقش او
صرفًا به شرح ديدههاو شنيدهها محدود نميشود بلکه ٬با جمعبندي و تفسير آنها ٬بهـجاي
سياوش و خسرو سخن ميگويد و وجود آندو رابراي خواننده ملموسـميسازد.
محمد کوهـگرد :محمد کوهـگرد ٬ملقّب به اوساـمد آقا ٬زندهترين شخصيت رمان است
حوادث رمان ٬در ايجاد تعليق و سپس اوج داستان نقش کليدي
ـکه ٬در مقام شاهد عيني
ِ
دارد .او شخصيتي است پيچيده و بغرنج که در برزخ ميان بدي وخوبي دست و پا ميزند.
گويش بروجني و شيوه اداي جمالت و نمودهايي از طبع
در پردازش اين شخصيت٬
ِ

قـرباني
شعر ون ّق الي نقش بهسزايي ايفا ميکند .اوساـمد آقا ٬مـانند سـياوش و خسـرو٬
ِ
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موقعيتهاي زندگي است؛ ولي ٬بـرخـالف آنـان ٬فـاقد جـوهره صـداقت و عـصيان و
مبارزهطلبي است .گذشته تلخ و سرشار از فـقر و مـحروميت او و سـالها خـدمت در
جويي حاـکم بر اين محيط ساخته و به
خانواده ايمان اورا نيز آلوده کينه و حسادت و انتقام
ِ

سوي افشاـگري به سبک خاص خويش کشانده است.

آدمهاي خانوادههاي ايمان و وفا و کوهـگرد و وابستگان اين خاصيت را داشتند که بايد مدام از
يک چيزي در اين دنيا بدشان بيايد ٬نفرت داشته باشند ...بيعشق ميتوانستند زندگي کـنند
)وـميکردند( ولي بيقهر و نفرت زيستن برايشان محال بود .و اين البـد آن چـيزي بـود کـه
ديشب عروسي خسرو و ثريا را به هم ريخته بود.و اين البد همان چيزي بود که سياوش را
ـکشته بود) .ص(٧٢

فصيح ٬در بيان تشابه ميان قهرمانان رمان با سياوش و سودابه و گرسيوز شاهنامه  ٬از وجود
اين شخصيت و سابقه ن ّق الي او بهره ميگيرد.
ژيال :شخصيت ژيال در نقش دختري جوان و فاقد انگيزه وهدف در زندگي مطرح
ميشود .او نيز ٬مانند سياوش و خسرو ٬از ريا و تفرقه و کينهجويي خانوادههاي اطراف
خويش در رنج است؛ اما ٬برخالف آنـها ٬نـيازي بـه حـقيقتجويي وبـرهمـزدن وضـع
موجود حس نميکند .در حقيقت ٬او در قبال زشتيهاي پيرامون خود حالتي منفعل دارد
و واـکنش او تنها به انزواجويي و بدبيني محدود ميشود.
سبک
شيوه بيان رمان همان خصوصيات برجسـته روايـي را داراست :رؤيـاها و البـته هـزلها
وطنزهايي که نهتنها در وصف خصوصيات ظاهري و شخصيتي قهرمانان بلکه در مورد
موقعيتها و مکانها نيز بهـکار برده ميشود.
چهرهپردازي قهرمانان اغلب از زبان قهرمانان ديگر و کمتر از راه شـرح و تـوصيف
راوي صورت ميگيرد و استفاده از گويشها بر شيريني زبان رمان ميافزايد .هـمچنين
ارائه حقايق به شکل پارههاي منفصل و مج ّز ا و از ديدگاه شخصيتهاي متعدد در ايجاد
هيجان و کشش داستان بسيار مؤثر است.
بهرهبرداري تشبيهي از قهرمانان شاهنامه و نيز دکتر مصدق ٬که بهصورت مسـتقيم و
فارغ از هر نوع رمز و استعاره صورت ميگيرد ٬جـاي تـفسيري بـاقي نـميگذارد .امـا٬
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درـخصوص استفاده نمادين از کلمه »ايمان« ٬نويسنده بازي ظريفي بـا مـفهوم »ايـمان«
»سياوش ايمان« ارائه ميدهد .صحنه زير نـمونه بـارزي از ايـن بـازي بـا
زرتشتي و نام
ِ
ـکلمات و نيز طنز و تشبيه و رؤيا را نمودار ميسازد:
ناـگهان دود سفيدي در هواي خرابه پيچيد .شايد هم مه غليظي بود که از ابرقو ميوزيد .هرچه
تلخي غيرقابلتحملي
بود ٬مه يا دود سفيد از سمت زبالهداني و پنجره زد تو .حالت جنون و
ِ

اتاق فسقلي پيچيد .و ناـگهان پيرمردي لب پنجره من چمباتمه زده بود!
توي ِ

پيرمرد اول به من که پاي پنجره بودم ٬به زباني کـه مـن نـميفهميدم امـا فـارسي بـود٬

چيزهايي بلغور کرد .من سرم را تکان دادم .بعد داد زد» :ـگفتم اون کو؟!« فکر کردم احمد وفا يا
اوساـمدـآقا را ميخواهد .فکر کردم آمده عيادت .خواستم بگويم دادنزن همين بغل خوابيدن.
اما صدايم در نميآمد ٬قلب و ريهام مال خودم نبود .پيرمرد باز داد زد» :ـگفتم کو؟ کجاست؟«
حتي دستهاي ال َم ّس بم را هم نميتوانستم تکان بدهم ٬اشاره کنم .به خودم گفتم االۤن است

ـکه جفت ميزند روي سينهام و با عصايش ميکوبد توي مخم .اما فرياد زد» :ايمان کو؟« حاال
شب
فــهميدم مــقصودش
ِ
سـياوش لعـبتشان است .خـواسـتم بگـويم جـوش نـزن ٬اون ِ
کذايي مصدّ ق کلکش را کندند ٬اون نيست.مرده ...اما کو صـدا .درويش
بيستـوـهفت مردا ِد
ِ

ايندفعه فرياد بلندتري زد که» :ايمان کو؟ ايمان کجاست؟« خواستم بگويم بابا مرده ٬باباشونم
مرده  .بچههاشم يکيشون ديـوونه شـده ٬يکـيشونم امـريکاست نـميدونم کـدوم گـوريه٬
يکيشونم امشب هتل آرياــ شرايتونه .ميگي نه ٬برو از اطالعات هتل بـپرس .يـه دخـترشم
نميدونم زن يکي از ُد مکلفتاس .يک دخترشم بيوهس تو خيابون بهار مستأجره! امـا پـيرمرد
عصاي دستش را روي سر من بلند کرد دادزد» :شماها چهتون شده؟! همهـچي يادتون رفته! از
هيچي خبر ندارين!« بعد سکوت کرد .فکر کردم االۤن است که داد ميزند مورسو کو؟ يا ماري
ـکادونا کجاست؟ يا ريمونـ و چهـکار کردي؟ گفتم که ديوونه بود) .ص-٢٢٨ـ(٢٣٠

پيشاز اين ٬در بررسي شراب خام  ٬اشاره شد که چگـونه فـصيح ٬بـه عـنوان شـيوه بـيان
غيرمستقيم ٬ازمـضمون و گـاه هـم بـرخـي از آثـار ادبـي بـهره مـيگيرد .در ايـن رمـان٬
عصيانگري و متفاوت بودن سياوش تداعيگر بيگانگي و عصيانگري شخصيت مورسو

در رمان بيگانه آلبر کاموست:
در تمام طول محاـکمه ٬و بعد طي کلنجار رفتن با دادستان و هيأت منصفه و با کشيش زندان٬
وضعيت مورسو تغيير نميکندــ همان موجود عامي و غيرعادي و متفاوت با ديگران و بيگانه
با همه باقي ميماند .بنابراين ٬اعدامش ميکنند) .ص(٣٢٦
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شهباز و جغدان
رمان شهباز و جغدان ) (١٣٦٩هفتمين رمـان فـصيح است .حـوادث آن ٬از نـظر تسـلسل
زماني ٬به زندگي آريان پيش از رمانهاي درد سياوش و ثريا در اغـما مـربوطانـد .ايـن اثـر
بامطرح ساختن سرنوشت غمبار نقاشي هنرمند ٬در زمينه داستاني جنايي و گـيرا ٬بـار
ديگر ٬مضامين شراب خام را پي ميگيرد.
خالصه داستان
در آبان سال » ٬١٣٥٠جالل آريان« ٬با مرخصي استعالجي ٬عازم تـهران مـيشود و در
منزل برادر خود» ٬اسماعيل« ٬استاد بازنشسته فلسفه و عرفان ٬اقامت ميگزيند .او طي
»سيروس
جوان دوستي قديمي ٬مالقات ميکند.
روزهاي اوليه اقامتش با »پردين« ٬دختر
ِ
ِ
روشن« ٬پدر پردين ٬نقاشي آوانگارد است که آثارش با استقبال خوبي ٬به خصوص در
خارج از ايران ٬روبهرو بوده است .اما سيروس ٬تنها در آرزوي تحقق آرماني بزرگ است
و تالش دارد ٬با الهام از غزليات حافظ ٬تابلوهايي ٬با ابعاد بـزرگ و بـه سـبک آبسـتره
بيافريند .او موفق ميشود که به اين مقصود با وزارت فرهنگ و هنر قراردادي ببندد .اما٬
پس از سه سال کار ٬بر روي طرحها ٬با تعويض مديرـکل مربوط ٬اجراي طرح او نيز عمًال
نـقاش حسـاس و تکرو و آرمـانگرا دچـار
متوقف ميشود .اين امر سبب ميشود که
ِ

بحران روحي شود و با همسر خويش» ٬آذر« ٬که همواره در صدد تحقير اوست ٬متارکه
ـکند .پسـاز اين جدايي ٬سيروس ٬با وکالتنامهاي ٬سرپرستي گالري و عايدات خود را به
شريکش» ٬اردشير ملکآبادي« ٬که چربزبان است ٬ميسپارد و خود از انـظار پـنهان
ميماند .آذر نيز به همسري »احمد افشارـنجفي« ٬منتقد و مترجم معروف و شريک ديگر
سيروس ٬در ميآيد.
پردين ٬که نگران پدر است ٬بهتدريج به آريان عالقهمند ميگردد و او را عمًال درگير
ماجرا ي سيروس ميسازد .پس از پـيدا شـدن جسـد »پـوران« ٬مـعشوقه سـيروس ٬در
سد ـکرج» ٬غالمخان« به منزل آريان ميرود تا او را با تهديد بـه افشـاي مـحل اخـتفاي
ِّ
سيروس وادار سازد؛ زيرا برآن است که خواهرش بـه دست سـيروس بـه قـتل رسـيده
است.درگيري ميان ايندو به زخمي شدن اسماعيل منجر ميگردد.
آذر ٬که از عالقه دخترش به آريـان مـطلع است ٬طـي مشـاجرهاي ٬دخـتر را بـا راز
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آشوبندهاي آشنا ميسازد .پردين از نامشروع بودن خود و برادر کوچکش آـگاه ميشود٬
اما عشق و عالقه او به سيروس خللناپذير است و به جستجوي سيروس ادامه ميدهد.
عاقبت ٬پردين با آريان پيوند زناشويي ميبندد و به پرستاري از اسـماعيل ٬کـه بـر اثـر
عوارض ضربه چاقو در وضع وخيمي است ٬ميپردازد .تلفنهاي سيروس و نامههايي
ـکه از وي ميرسد حاـکي از آن است که ملکآبادي ٬چندين ماه قبل ٬با همدستي افشار٬
سيروس را متقاعد ساخته است تا سرپرستي دارايي خود را با وکالتنامهاي به او بسپارد.
آنگاه ٬پس از کشتن و مثله کردن سيروس ٬بقاياي جسد او را در حياط غالمخان مدفون
ميسازد .او ٬پس از انتشار خبر سرگرداني سيروس ٬سعي ميکند با نامهها و تلفنهاي
جعلي به اين تصور قوت بخشد و عاقبت ٬با کشتن پوران و غالم خـان ٬هـرگونه خـطر
احتمالي را ازـبين ببرد.
پردين ٬با شنيدن ماجراي مرگ سيروس ٬دچار سکته ميگردد و به حالت اغـما بـه
بيمارستان منتقل ميشود .جالل آريان بايد ٬پس از اندکزماني ٬نهتنها با مرگ پردين بلکه
با فقدان اسماعيل نيز روبهرو شود.
مضامين
تضادها و کشمکشهاي دروني وتالطمهاي روحي يک هنرمند برجسته در سازگاري با
تنهايي او منجر ميگردد
جامعه و تحقق آرمانهاي نوجويانه و نيز بينش نامتعارف او که به
ِ

دروني رمان را تشکيل ميدهند .نويسنده ٬در بيان اين تـالطمات ٬گـاه نـظري بـه
بافت
ِ
ِ
ابـديت آنرا بـه ابـعاد
عرفان ميافکند و جنبه روشنبيني و عشق و پيوند با الوهـيت و
ِ
وجودي هنرمند ميافزايد و گاه ٬با اشارهاي گذرا ٬مفاهيم راستي و درستي دين زرتشت

تـحج ر٬
را در او منعکس ميسازد .او از تضادها سخن ميگويد يا نوجويي را در مقابل
ّ
روشني و بصيرت را در تقابل با جهل و کوردلي ٬پرواز روح را در آنسوي قيود ما ّدي و
مـقهور يأس و نـوميدي خـويش
شهبازان را در برابر جغدان قرار ميدهد؛ اما ٬در نهايت٬
ِ
ازلي پيکار با مرگ و قوانين تغييرناپذير زندگي ٬فصيح تنها به زمان مرگ
است .در مسئله ِ

ميانديشد و اينکه خوبان زودتر از بدان مغلوب زمانه ميشوند.

روشنايي درون در برابر اشتغال ذهني به
بدين سان گريزهاي او به عرفان و عشق و
ِ

مرگ رنگ باخته ميماند .ر ّد پاي اين انديشه را در جاي جاي آثار فصيح ميتوان يافت و
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نمونه بارز آن داستان کوتاه تابوت بچه است.
سيروس روشن ...راست گفتي زندگي ما اينجا مامي لکاته است .همه اينجا مدتي
خداحافظ
ِ

بغل مامي لکاته ميخوابيم .اما هر کدام سهم داريم .مامي لکاته دوران اول ما را بغل ميکند ٬و
تاتي تاتي ميبرد بيرون ٬توي خيابانهاي زندگاني مدتي گولمان ميزند .گردش ميدهد ...اين
پاييز ٬بهخصوص برادرم را ٬تو را و پروين زيباي تو را .قلپ بزرگي ميروم باال.
به طرف اتاق باال نگاه ميکنم .از آنـجا هـم صـدايـي نـميآيد .اسـتاد هـم البـد وسـط
تختخوابش ٬وسط کتابهاش چنبره است .يا توي رؤياهاش ٬بغل تناقضات مـامي لکـاته

عرفان و فلسفه ٬آرميده .شايد هم نشسته دارد رساله »انعکاسها«ي خودش را براي آخرين بار
ميخواند و هر صفحه را که تمام ميکند پاره ميکند و توي آتش شومينه مياندازد ...تو را به
زيبايي عشق
در باغ سبز را ٬و کهکشان و نف ِْس کليـ و خالٔ ــمالٔ و فکر و
اين دنيا ميآورندِ ٬
ِ
زمستان الوهيت ميرسد با چاقوي ضامندار ميزنند
خيالانگيز را نشانت ميدهند .اما وقتي
ِ

ئاس ت .ميتوانستي از بغل مامي لکاته درخونگاه بيرون بيايي و از پسکـوچههاي
ْکر َ
توي پان ِ
پارک يوسهـميتي در کاليفرنيا بـروي و بـا الئـوتسه و مـولوي و فـلوطين و
منچوري به اوج ِ
ابوسعيد و سوزوکي و زرتشت و راماـکريشنا و ماني و اـکهارت و بودا صعود کني .ولي آخر سر
با کبد آماس کرده و پانکرئاس انفاـکته بر ميگشتي پيش مامي لکاته در مام وطن .مامي لکاته
ول نميکرد.
يا ميتوانستي با سفينهاي ٬با انرژي خالقه هنري از رؤياها و از انعکاسهاي احسـاسي
فردي ٬از پس کوچههاي خيابان خـيام اراـک بـه پـاريس پـرواز کـني .دنـيايي از زيـباييهاي
ـکسپرسيون آبستره و سمبوليک از ساقينامه حافظ خلق کني ٬سر و کلهت )و بقيه جاهات(
ا
ِ

لجـباز دهـر بـود و ول
زير چهارسوق چوبي ٬زير درخت خرمالو ٬پيدا ميشد .مـامي لکـاته
ِ
نميکرد .مينشست ميگذاشت مظهر لفّاظ جهل و مکر از تو استفاده کند.

اسکيزوفر نيايي ٬عاشق مردي چون پدرت باشي .يا
يا ميتوانستي ٬با روح واله و عاشق و
ِ

گـاو نُ ـهـمـنـشـيرده آبـادان بـاشي .يـا
ميتوانستي با درجه فوق
ِ
ليسـانس فـيزيک از امـريکا ِ

منشي خوشگل
خور چهارسوق چوبي باشي .يا ميتوانستي بيوه
ميتوانستي چاقوکش و عرق ِ
ِ

ـگالري روشن باشي .اما قانون آخر نوشته شده است .و قانون قانون بـود .آنـهايي کـه مـانند
ِ

سيروس روشن حساستر و بهترند يا مانند استاد عارف خالي از خواستههاي دنيا و راهي نور
ِ
و نفْس کلي و الوهيتاند ٬يا مثل پوران فقط عاشقاند ٬قانون زودتر رويشان اجـرا مـيشود.

احمد افشارـنجفي ٬زوج ادبي و
آريان٬آذر حقيقت و
گاو ُن هـمنـشيرده جالل
ِ
ْ
حکم روي پيشاني ِ
ِ

پيشاني دائيجان
اردشير ملکآبادي ٬لفّاظ و ترکيب جهل و مکر ٬و حتي روي
انتلک توئل٬
ِ
ِ

هارواردي دنياشناس هم نوشته شده است واجرا ميشد و ميشود؛
فرهادميرزا ٬دکتر زريننياي
ِ
امانه وقتي ما هنوز جوان و در تکـوـتا هستيم .ما بايد ميمانديم و ميماسيديم و مالفه خراب
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سيروس روشن) .ص-٤٨٣ـ(٤٨٤
ميکرديم .مامي لکاته مامي لکاته است .خداحافظ
ِ

شخصيت ها
سفيد سفيد.
شخصيتهاي مهم رمان ٬به مقتضاي مضمون کلّ ي آن ٬يا سيا ِه سياهاند يا
ِ
سيروس روشنـــ توصيف اين چهره ٬بهعنوان قهرمان اصلي و غايب داستان ٬بـخش
ِ

اعظم آنرا درـبر ميگيرد .او قهرماني الگويي و اسطورهاي است که شـباهت بسـيار بـه
»ناصر تجدّ د« در شراب خام و »سياوش ايمان« در درد سياوش دارد .هنرمندي است ناـکام که
دچــار تــضادهاي درونــي و درگـيري اجـتماعي است .شـخصيت تکرو ٬نـامتعارف٬
نوجويي هنري  ٬همراه با رشد مـعنوي و روشـنبيني ٬او را در مـوضعي
آشتيناپذير و
ِ
ـکامًال مغاير با ارزشهاي هنري و معنوي جامعه قرار ميدهد .از سوي ديگر ٬همين تضاد
و تقابل در زندگي خصوصي او نيز وجود دارد .او ٬که در عشق به زن و فرزند دلباخته و
بهرگي او از تشخيص
صديق است ٬نهتنها از عشق همسر محروم است بلکه با تحقير و بي
ِ

بحران فردي زماني فرا ميرسد که او از هويّت واقعي
ارزش هنري روبهروست .اوج اين
ِ

زن و از نامشروع بودن فرزندان خود آـگاه ميشود .او مردي است که نهتنها به ناـگاه از
خيال خام پدر بودن محروم ميگردد بلکه از آرمان هـنري خـويش نـيز دور مـيماند و
هويّ ت او ٬در مقام هنرمندي پيشرو ٬که قرار است به رؤياهاي هنري خويش جامه عمل
سبک آبستره به تصوير در آورد ٬نفي ميشود .اين
عرفان حافظ را به
بپوشاند و دنياي
ِ
ِ
نازايي هنري
بيهويتي و نيز فارغ بودن از ما ّديّ ات سيروس رابه انزواو گوشهنشيني و نوعي
ِ
ـگر پيرامون خود ميسازد.
ميکشاند و او را طعمهاي آماده براي
زالوصفتان ّ
ِ
طم اع و حيله ِ

در بيان شخصيت سيروس ٬نويسنده سعي دارد به او جنبه عرفاني ببخشد .از اينرو٬

نهتنها از انتخاب نام »روشن« و بيان عالقه سيروس بـه مـوالنا و حـافظ بـلکه از وجـوه
درسـتي مـلهم از ديـن زرتشت
چندگانه عرفان نيز ياري ميگيرد .از يکسو ٬راسـتي و
ِ
سيروس را به نوعي صداقت با خويشتن و با ديگران ميکشاند؛ از سوي ديگر ٬هـمين
هنري خويش٬از باسمهاي بودن واز قيود
صداقت سبب ميشودتا او ٬در بيان انديشه وتصور
ِ

اجتناب کندوبه بيان صداهاو تجربههاو احساسهاي شخصي خود بپردازد .من بايدبا نيروهاي

خالقه احساسهاي روحم راست باشم ٬و بااين دنيا .اين همان روشني است که اسـماعيل ٬مـعلم
دانستن درد و ناراحتيها٬
دانستن اصل واقعيت دنيا ٬و شناختن و
عرفان٬ازآن سخن ميگويد :شناختن و
ِ
ِ
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يعني خود ٬نفس ٬جان ...شفاي در ِد دلها گشت عرفان/ـز عرفان

روشن آمد جاودان جان .عشق اليزال سيروس بـه فـرزندان ٬کـه مـنش َٔا ازـجـانـگـذشتگي و
چشمپوشي او از آنان ميشود و ٬به قول آريان ٬او را »زير صحنه« نگاه ميدارد ٬وجهي
ديگر از عرفان را جلوهـگر ميسازد :آدميزا ِد خوب يک وجه انديشه داره .و اين انديشه طاعت از
اصل خودش هسـتند.
احساسهاي لطف و عشق آدمي نسبت به دنيا و نسبت به ديگران است ...که آنها ِ
احساس عشق باشه) ...ص(٢٠٩
تمام انديشههاي ديگر بايد در پرتو اين انديشه و طاعت از اين
ِ

اخالقي ترسيمشده در شراب
آريانـــ جالل آريان را کم و بيش با همان خصوصيات
ِ

خام باز مييابيم .او هنوز درگـير انـتقاد از شـخصيت خـويش است و گـاه از عـقدههاي
درخونگاه سخن ميگويد .در اينجا نيز ٬انساندوستي و حس همدردي ذاتي او را درگير
ماجرايي ميسازد که بهتدريج زندگي خصوصي او را نيز در سايه قرار ميدهد و او را به
داخل حوادث ميکشاند .وي ٬کـماـکـان ٬بـا لحـن شـوخ و بـذلهـگـو بـه روايت داسـتان
ميپردازد .او ٬در اين برهه از زندگي خويش ٬يوسف را از دست داده و بـا تـنها بـرادر
خويش ٬اسماعيل ٬به سر ميبرد .مصاحبت اسماعيل او را گاه به دنياي عرفان ميکشاند.
روش گذشته ٬به زندگي خويش
اما او ٬با لودگي ٬از کنار مفاهيم عرفاني ميگذرد و ٬به ِ
طلبي سيروس مـيپردازد .در مـجموع ٬راوي
ادامه ميدهد و گاه حتي به انتقاد از کمال ِ

صرف و کامًال منفعل نيست بلکه به قضاوت طنزآلود قهرمانان و گاه به واـکنش در مقابل

آنان ميپردازد .باـوجود اين ٬در پايان داستان ٬او را همچنان درگير اشتغال ذهني به مرگ
ميبينيم.
اسماعيلـــ شخصيت اسماعيل را در شراب خام و در داسـتانهاي کـوتا ِه »صـعود« ١و
»ميراث يوسف« ٢بهياد ميآوريم .او شخصيت عارف و روشنبين و اندرزگوي داستان
بيني عارفانه و مشغله دنيوي آريان است.
است .نقش او ايجاد تناقض ميان روشن ِ

عرفاني
عرفانيّ ات او اين بار گستردهتر و روشنتر بيان ميشود و در شناساندن بعد
ِ
شخصيت سيروس و نيز بيداري عشق در آريان سهيم ميگردد.

خصوصي
زندگي هنري و
بيانگر بيشخصيتّ ي و تيرگي چيره بر
آذر و افشارـــ ايندو
ِ
ِ
ِ
ـاشرافي حاـکم بر
»سيروس روشن«اند .آنها در تمام نمايندگان قشر نيمهـروشنفکرــ نيمه
ِ
ِ
١ـوـ٢ـ( ـ گزيده داستانها ٬چ ٬٤نشر البرز١٣٧١ ٬ش.
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عرصه فرهنگي ايران ٬به قرباني کردن هنر و هنرمند در راه مقاصد شخصي ميپردازند.
و هــنر ســيروس را بــا نـقدهاي مـغرضانه پـايمال مـيکنند؛ ولي ٬از قِ َـب ِل هـمين هـنر
سرکوبشده ٬به مطامع خود ميرسند .صفا و صداقت سيروس و عشق عميق و روح

دردمند و کمال هنري او فرسنگها از افق ديد اين جغدان فاصله ميگيرد و آنها را قاصر از
درک پرواز
معنوي شهباز ي چون سيروس ميسازد.
ِ
هــمچو مــاه و آفــتابي مـيپرم

پــــردههاي آســمانها مــيدرم

اي خُ نک جغدي که در پرواز من

فـهم کـرد از نـيکبختي ر ِاز مـن

در مـن آويـزيد تـا بـازان شـويد

ـگرچه جغدانـيد شـهبازان شـويد
)ص.(٣٨٧

ملکآباديـــ تضاد ميان شخصيت سيروس و ملکآبادي از هر تضادي عميق تر است.
زيرا ملکآبادي فـاقد هـرگونه درک مـعنوي و هـنري و فـرهنگي است .حـرص و آز و
ل ّف ـاظيهاي اغـراقآمـيز و فـروتني ريـاـکـارانـه و طـرحهاي شـيطاني و دقـيق او يـادآور
منفي رمـانهاي چـارلز ديکـنز است .گـريز او از عـدالت و مـثله شـدن
شخصيتهاي
ِ
سيروس به دست چنين ترکيبي از جهل و مکر به ابعاد فاجعهزاي رمان ميافزايد.
پردينـــ زن جواني است که در محيطي بهاصطالح روشـنفکرانـه و مـر ّف ه پـرورش يـافته
است و ٬در نگاهي سطحي ٬ظواهر شخصيت او کامًال مطابق با چنين محيطي بـه نـظر
دروني او مشهود است .شخصيت پاـک و
ميآيد .اما تعارضي ميان اين ظواهر و خصوصيات
ِ

اخـالقي
مـحيط فـارغ از قـيود
بيرياي او نهتنها در تضاد کامل با شخصيت آذر بلکه ناسازبـا
ِ
ِ
روحـي پـردين نـاشي از طـبع حسـاس و شـاعرانـه و
پيرامون اوست .تـنهايي و بـحران
ِ
محروميت از پدري است که او را ٬در رويارويي با مرگ سيروس ٬در وضعي شکننده و

سست قرار ميدهد.
شيوه روايت
نويسنده ٬در اين رمان ٬از روال عادي روايت عدول کرده داستان را از نقطه پايان آغـاز
ميکند .آنچه در ابتداي رمـان بـهصورت صـحنه خـوابـي گـزارش مـيشود ٬در واقـع٬
القاـکننده نقطه اختتامي براي تعليق سرنوشت پـردين و دربـرگيرنده نـقطه اوج داسـتان
است .تعليقي که در سرنوشت اسماعيل و در جمله پاياني رمان مشاهده ميشود نيز به
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شيوهاي ظريف و تلويحي حاـکي از اوجي ديگر است.
فصيح ٬براي همانندسازي و اشارات کنايي ٬اينبار از رمان مردي که آب ميرفت بهره
ميگيرد .داستان به نقل ماجراي شاعري تـبعيدي بـهنام نـومهمان مـيپردازد کـه دچـار
دردسر عجيبي شده جسمش روزبهروز »آب ميرود« تا عاقبت به ذرهاي اتـمي مـبدّ ل
ميگردد .شباهتهايي ٬نظير کوچکي اندام و هنرمند بودن و تـبعيدي بـودن نـومهمان٬
ـکامًال مطابق با مشخصات سيروس است .همچنان که روشنبيني نهايي او با بعد عرفاني
سيروس قابل قياس است.
آخرين ليوان شراب ته بطري را هم ميريزم و ميآيم کنارش روي مبل راحتي کنارآباژور مينشينم و مردي

ـکه آب ميرفت را تمام ميکنم ٬که او هم واقعًا به آخر کار رسيده .اولين جمله پاراـگراف آخر اعالم ميکند که
»نومهمان« وسط خاـکهاي باغ حاال تبديل به يک اتمانسان کهکشاني شدهــ يک اتمانسان کهکشاني! اين را
هم بايد قسم بخورمــ و ديگر آب نميرود! که اينهم خبر خوب شب است و پايان مصيبت )نـومهمان(.
اـگرچه روي زمين است ٬به خدا هم رسيده است .براي او هم دلم راحت است ٬اـگرچه اتم مادرمردهاش حاال
ِ
ميان گِ ل و الي و کرمهاي خاـک باغ ٬زير بـاران وسـط عـلفهاي هـرزه عـقب کـلبه ِز ِپ ـرتويي در شـمال
سانفرانسيسکوِ ٬و ل است .دست کم ديگر آب نميرفت! مگر اينکه منفجر شودـــ و توي تاريکي و خالٔ فرو
برود؛ و ٬در جمالت آخر ٬انگار داشت با نگارنده غيب حرفهايي ميزد ٬و تمام اسرار عالم را ميفهميد .و
نگارنده غيب ظاهرًا فعًال نميخواست »نومهمان« مـنفجر شـود ٬هـرچـند ٬در جـمله آخـر کـتاب ٬داشت
احساسي القا ميشد که انگار ممکن بود يا مقدّ ر بود که »نومهمان« در آينده دوباره شروع به رشد کندـــ که
ـکتاب را فوري ميبندم و ميگذارم کنار! )ص(٤٨٦

داستانهاي کوتاه
در فاصله نشر رمانهاي شراب خام و دل کور  ٬نخستين مجموعه داستانهاي کوتاه فصيح٬
با عنوان خاـک آشنا ) ٬(١٣٤٩منتشر ميشود .اين مجموعه ٬شامل سيزده داستان زيبا و
دلنشين ٬جلوه ديگري است از ذوق و هنر اين نويسنده .غالب داستانهاي اين مجموعه
طرحهايي است از شخصيت و زندگي قهرمانان دو رمان مذکور با وارد کردن جزئيات و
حوادث جديد .از اين رو ٬خواننده نه تـنها از مـطالعه ايـن قـصههاي مـنفرد و گسسـته
فينفسه لذت ميبرد بلکه ٬با تلفيق آنها با رويدادهاي دو رمان مذکور ٬موفق مـيشود
تصاوير برجستهتر و کاملتري از قهرمانان آنها را خيال بندد.
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دو مجموعه ديگر از داستانهاي کوتاه نـويسنده بـا نـامهاي ديـدار در هـند و عـقد و

داستانهاي ديگر نيز بـه تـرتيب در سـالهاي  ١٣٥٣و  ١٣٥٧مـنتشر مـيشوند و سـپس
منتخبي از داستانهاي اين سه مجموعه ٬به نام گزيده داستانها  ٬در سال  ١٣٦٦به بازار
ميآيد .فصيح در مقدمه اين مجموعه اخير مينويسد:
داستانهاي اين مجموعه برگزيدهاي است از سه کتاب خاـک آشنا ٬ديدار در هند ٬عقد و داستانهاي

ديگر ـــ از سالهاي خيلي دور .اـکنون که ٬پس از سالها ٬آنها را در اين فرم کلي نگاه ميکنم٬
نقاش ديوانه آنها را در جايي
يک قصه بيش نيستـــ به شکل لحظاتي از يک خواب که يک ِ
دور ٬وسط ابرهاي باالي در خونگاه/ـکاليفرنيا/ـخوزستان ٬هاشور زده باشد.

بررسي داستانهاي کوتا ِه فصيح در اين مقاله بر پايه مجموعههاي خاـک آشنا و گزيده

داستانها استوار و تالش شده است تا ٬در جاهاي مناسب ٬به شباهت موجود ميان مضامين
يا قهرمانان اين داستانها با مضامين و قهرمانان برخي رمانهاي فصيح اشاره شود.
بيگانگي مردي است که ٬با داشتن دو همسر
يک زندگي خاـک شده حکايت تنهايي و
ِ

خـالقيت
و فرزندان بسيار و زندگي ف ّع ال اجتماعي ٬از حسرتي کشنده و فقدان عشق و
ِ
زندگي »ارباب حسن« و
هنري در رنج و عذاب است .نويسنده ٬ضمن توصيف حوادث
ِ
شيفتگي عميق او به اشعار حافظ و ميل سوزانش به خلق اشعار جاودان ٬به بيان
شرح
ِ

آمد اين تناقض
تناقض موجود ميان دنياي دروني و موقعيتهاي زندگي او ميپردازد .پي ِ
نوعي احساس سرخوردگي و تنهايي است که در سراسر داستان نمودار است و بعدها٬
در صحنه احتضار ارباب حسن در رمان دل کور  ٬جلوهاي غمبار مييابد.

دروني قهرمان در چهار چوب داستاني کوتاه
نويسنده در توصيف زندگي و احساس
ِ

بياني متفاوت بـا سـاير آثـارش مـدد مـيگيرد .اسـتفاده از
بسيار موفق است و از شيوه
ِ
جمالت کوتاه ٬در بخش اعظم داستان ٬از ويژگيهاي اين شيوه بيان است که شـباهت
ـگويي مادربزرگ« دارد و با فضاي داستان منطبق است:
بسيار به »قصه ِ
جوانک الغر و اسمش حسن بود .حسن يتيم بود .در خانه مالي د ِه قلعهمرغي بزرگ شده بود.
تک و تنها بود .قدش بلند بود .دهنش گنده بود .چشمانش پر از زندگي بود .ابروهايش پيوسته
زنـدگي
و مردانه بود ...کمکم چيزهايي که مرحله گذران زندگي بـود راه زنـدگي شـد .آرزوي
ِ
شاعري زير خاـکستر رفت .نمککوبي و نمکفروشي کسب زندگي شد .پيش از آن که شاعر
شود ٬نمک فروش شد) .ـگزيده داستانها  ٬ص(٥ ٬٤ ٬٣
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سايههاي کمرنگ در چشمان پيرزن
مشترک »ـکوکب خانم« و »ارباب حسن« ٬اينبار از دريچه
در اين داستان کوتاه ٬زندگي
ِ
چشمزن و به شکل گفتگوي دروني او ٬مطرح ميشود .اين گفتگو ٬به همان سبک عاميانه
دل کور و با بياني کامًال زنانه و در خور شخصيت اين زن ٬شکلگيري و سپس گسستگي
سنتي درخونگاهي بازسازي ميکند .اما ٬در اينجا٬
زندگي
خانواده »آريان«را در دايره تنگ
ِ
ِ
چهره کوکب خانم ابعاد برجستهتري مييابدـــ چهره زني پر تالش که بـا مـوقعيتهاي
خاص زندگي خويش در ستيز است و ٬به صورت همسري طردشده و مادري ُپ رـاوالد يا
درگير فقر و مادري فر اموشـشده ٬سرسختانه در حفظ آنچه دارد ميکوشد.
زني بيوه و
ِ

اين گفتگوي بيريا و فارغ از قيو ِد مردساالري چهرهاي ديگر از اربابـحسن را ترسيم
ذهني اين زن و مرد را عريان ميسازد.
بيگانگي دنياي
ميکند و بهخوبي دوري و
ِ
ِ
تـنهايي عـميق و
در نهايت ٬اين داستان نيز ٬مانند »يک زندگي خاـک شده « ٬حکايت از
ِ

سرخوردگي انسان دارد .امااينتنهايي وحسرت درمورد هرقهرمان بهجلوهاي ديگر است.
ِ
لحظهها
خاطرات
داستان بسيار کوتا ِه » لحظهها « بازتابي است از لحظات بسيار دور کودکي .اينبار
ِ
ِ
ـکودکي »جالل آريان« از پدرش» ٬ارباب حسن« ٬با حـالوت خـاصي بـازگو مـيشود و
ِ

نمودي ديگر از شخصيت اين مرد ٬در خانه همسر دوم ٬به نمايش درـميآيد .اين تصوير
حاـکي از محبت شديد او به طفل شيرخوارش» ٬يوسف« ٬و رفتار مستبدانه با جالل آريان
است  .اما جالل ٬در بازسازي اين لحظهها ٬در مقام انتقاد از رفتار پدر و يا ارزيابي درجه
جالل خُ ردسال نزديک بودن به پـدر و
محبت او نسبت به خود و يوسف نيست .براي
ِ

بساط شام و مشروب او از مهمترين رويدادهاي زندگي است ولوـاينـکه ناـگزير بـاشد٬
براي اجتناب از توپـوـتشر و توـسريهاي پدر ٬مدتها زير تخت او بماند و بـا لذتـي
ـکودکانه نظارهـگر او باشد.
ذهني جالل را بهخوبي ترسيم ميکند بلکه با تمهيدات ماهرانه از
فصيح نهتنها دنياي
ِ

خالٔي که ميان لحظه تولد تا اولين خاطره کودکي در ذهن هر کسي باقي است و نيز از
ترديد در اصالت همين خاطرهها سخن ميگويد.
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تابوت بچه
کودکي »دکتر صادق آريان« و حکايت
»تابوت بچه « داستان خاطرات تلخ و شيرين دوران
ِ
بازي او »مسعود عميد« است .مسعود ٬بـا روحـيه شـاد و لطـيف خـويش ٬نشـاط و
هم ِ
دگرگوني عجيبي در دنياي بچهها و گداهاي محله درخونگاه پديد ميآورد .رابطه او با
ِ
»بابا گربه« ٬پيرمرد ديوانه و محبوس در خانهاي خرابه ٬و تالش براي نشاط بخشيدن به

زندگي کسالتبار پيرمرد از زيباترين خاطرات صادق است.
ِ

اماپيام تلخ آن از
در مجموع ٬داستان دربيان دنياي کودکانه وروابط حاـکم برآن موفق است.
ِ

اين دنياي شاد فراتر ميرود و به دنياي عبوس و خشک بزرگساالن راه مييابدـــ پيامي که

زندگي مسعو ِد شاد و سرشار از محبت
حاـکي از تضادهاي حيرتانگيز سرنوشت است.
ِ
و قدرت مديريت ٬به حکم بازيهاي جنونآميز مرگ ٬در ده سالگي پرپر ميشود ٬در
حالي که زندگي بيحاصل و غمانگيز »بابا گربه« هجده سال پس از آن ادامه مييابد.
رؤياهاي يک رؤيايي
دوران
داستان »رؤياهاي يک رؤيايي « ٬از مـجموعه خاـک آشنا  ٬مـروري است بـر خـاطرات
ِ
دانشگاهي »صادق« در امريکا .صادق آريان ٬که همچنان گـرفتار زخـمهاي
تحصيالت
ِ
ِ

روحي و محروميتهاي درخونگاه است و خود را جدا از ريشـههاي خـانواده و وطـن
سازگاري کامل با محيط و فرهنگ امريکا نيز ناموفق است .اما ٬بهناـگـاه٬
ميپندارد ٬در
ِ
تعطيالتي کوتاه مبدل به نقطه عطفي در انديشههاي دورـوـدراز او ميشود و او درـمييابد

ـکه نامتعارف بودن و وابسته نبودن به ديگران يگانه چشمانداز مطلوب براي آينده است.
حرفه پـزشکي او در ايـران بـايد مسـيري مـتفاوت را بـپيمايد و بـيمارستان او بـايد در
دهکدهاي دوردست و يا کويري فراموش شده احداث شود و درمان را به نزد بـيماران
سفر امريکايي و سالخورده صادق ٬يگانه کسي است که ميداند
ببرد .در اين ميان ٬هم ِ
اين رؤيا تا چه حد خام و دورـاز دسترس است.
اين داستان کوتاه ٬در قياس با ساير آثار فصيح ٬داراي نقاط ضعف مشهودي است.
قبلي داستان است و خـوانـنده از
شکلگيري پيام بدون همآهنگي با زمينه و تمهيدات ِ
درک رابطه علتـوـمعلولي ميان آنها ناتوان ميماند .بـعضي تـعبيرات و جـملهها نـيز از
سالست و روشني بيبهره است.

نقد و بررسي

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح

١٢٧

داستان گلمريم
داسـتان کـوتاه
سرگذشت تلخ و دردناـک »ـگلمريم« را در رمان دل کـور بـه يـاد داريـم.
ِ

شخصيت
»ـگلمريم « ٬ضمن مرور همين سرگذشت ٬سفري است به دنياي خاموش اين
ِ
رنجديده و انعکاسي است از آالم و زجرهاي روحي او .در حـقيقت ٬آنـچه در دل کـور

زندگي گلمريم بـا
داستان کوتاه مجال نمايش مييابد و جزئيات
ناـگفته ميماند در اين
ِ
ِ
شوهر مستبدش» ٬مرده قليخان« ٬و نيز فـداـکـاري و عـواطـف مـادرانـه او نسـبت بـه
يگانهـدخترش و اندوهي که در اين راه متحمل ميشود افشا ميگردد.
در اين داستان ٬همانند دل کور  ٬در سايه حساسيت و دقت فوقالعاده نويسنده ٬انتقال
زبان آن ٬گاه ٬از
زير و بم اين عوالم روحي به خواننده به نحو احسن صورت ميگيرد؛ ولي ِ

يکپارچگي و رواني دور ميگردد.
يک فيلمنامه خيلي ايراني

در اين اثر ٬نويسنده ٬با استفاده از شخصيت »قدير« )از
حفظ
قهرمانان دل کور( و تنها با
ِ
ِ
برخي خصوصيات او ٬نظير نامشروع و درخونگاهي بودن ٬به خلق داستاني کوتاه با طنز
دار او نه تنها شامل شخصيت دردمند و
بسيار قوي دست مييابد .اشارات زيرکانه و کنايه ِ

سامان
خـيالي او ٬بـلکه مـتوجه اوضـاع نـابه
شهرت قدير و سـناريوي
جوياي هويت و
ِ
ِ
ِ
ايران »شاهنشاهي« در سال  ١٣٥١ميشود .بـدينسان ٬خـفقان و
اجتماعي
فرهنگي و
ِ
ِ
پرستي ايراني و آرمانگرايي و
هويتي نسل جوان و رکود فرهنگي و مرده
بيگانگي و بي
ِ
ِ
خند نويسنده مواجه ميشوند.
نوجويي افراطي با نيش ِ
ِ

درخونگاه
مـتناقض مـحله درخـونگاه بـه
در اين داستان کوتاه از مجموعه خاـک آشنا  ٬واقعيتهاي
ِ
روز
دوم »ارباب حسن« در يک ِ
صورت غيرمستقيم و موجز و شيوا بيان ميشود .خانه ِ
»يوسف «
اربعين و در تدارک شلهزر ِد نذري فضاي داستان را شکل ميدهد .شخصيت
ِ
»جالل « چهاردهساله شوخ در نقش مر ِد
درگير غم بچهـگربه چالقش و سيماي
نحيف و
ِ
ِ ِ
خانواده و ناظر بر اجراي مراسم و شخصيتهاي »فرنگيس« و »خانجون« ٬با سادگي و
صفاي خاص آنان ٬چهره ساده و سالم زندگي درخونگاه را ترسيم ميکند .اما ٬به فاصله
ِ
زشت
چـهره
ـــ
د
دار
ديگـري
وجـه
زنـدگي
ديگـر٬
چند کـوچه و خـيابان و در خـانهاي
ِ

١٢٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح

نقد و بررسي

درخونگا ِه سرشار از فقر و الکل و ترياـک و زشتيهاي پنهان.
خاله توري
فطري انسان بـه بـرقراري رابـطه
»خاله توري « داستاني است طنزآميز که از تنهايي و نياز
ِ
آريان « نوزده ساله که بر آن
عاطفي سخن ميگويد .داستان ٬نگاهي دارد به خاطره »جالل
ِ

است تا ٬قبلـاز رفتن به خدمت سربازي ٬دوـهفتهاي را در باغ بهشتآساي »خالهتوري«
ِ
توري سادهانديش و لبريز از عواطف مادرانه٬
به مطالعه و در آرامش بگذراند .ولي خاله ِ
در مان ُْو ري زيرکانه به منظور »حفظ چشمان جالل از آسيب مطالعه!« ٬کـتابهاي او را

ذهني جالل با شخصيت خالهتوري ٬که بسيار زنده و
پنهان ميسازد .بدين ترتيب ٬دنياي
ِ

گذشت آريان ميانجامد.
ـکامل توصيف شده است ٬اصطکاـک پيدا ميکند و عاقبت به
ِ
تالقي شخصيتها نهفته است نياز خالهتوري به ابراز عشق
آنچه در بطن اين ارتباط و
ِ

و توجه به انساني ديگر و پاسخ مثبتي است که جالل به اين نياز ميدهد؛ زيرا به گـفته
جانـدان ٬شاعر انگليسي» ٬هيچ کس يک جزيره تنها و منحصرـبهـفرد نيست«.
ساندويچ و آبجو و سعدي و ديوانهاي درروح او
اين دو داستان کوتاه ٬بر اساس
رمان شراب خام( نوشته
ِ
شخصيت »ناصر تجدد« )قهرمان ِ
دوستي صميمانه خويش با
شدهاند .در داستان »ساندويچ و آبجو و سعدي «» ٬جالل آريان« از
ِ
همکالسياش ٬ناصر تجدد ٬سخن ميگويد .عشق ناصر به ادبيات و شوق او بـه ادامـه

خفقان درخونگاه رؤيايي است که با مخالفت برادر بزرگتر
تحصيل در خارج و بهـدورـاز
ِ
ناصر حساس و شکننده ٬در واـکنشي قهرآلود ٬از رؤياي خود دست ميکشد
روبهروست.
ِ

و کتابهاي مورد عالقه خـود ٬از جـمله گـلستان سـعدي ٬را در جـوي آب مـيانـدازد.

ـگويي دو
توصيف دنياهاي
ِ
متفاوت دو برادر مايه اصلي داستان است که ٬با چاشني بذله ِ
جوان ٬اثري سرگرمکننده پديد آورده است.

در داسـتان » ديـوانـهاي در روح او « ٬دنـباله مـاجراي »نـاصر« )بـدون روايت »جـالل«(
پيگيري ميشود .تالشهاي ناصر عاقبت به ثمر ميرسند و او عازم پـاريس مـيشود.
روح ناصر ٬پرتالطم و آزرده از عقدههاي در خونگاه ٬تنها در اشتياق پرواز و تعالي است.
آزادي روح و وسـيلهاي است بـراي
شهر پاريس و نويسنده شدن راهي است به سوي
ِ

کابوس درخونگاه و خانواده و تنهايي و ترس از مرض صرع.
رهايي از
ِ
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بيزاري ناصر از محيط پرورش خـود و نـمايش دامـنه و وسـعت
داستان ٬با تکيه بر
ِ
بيگانگي ناصر و سپس
پردازي او که فراتر از مرزها و زمانها پيش ميرود ٬از خود
خيال
ِ
ِ

رمان
آشتي دروني او را با زيبايي و ظرافت خاص القا ميکند .ترکيب اين دو داستان با
ِ
شراب ـخام بر لذت حاصل از شناخت اين شخصيت ميافزايد.
ميراث يوسف

»ميراث يوسف « يکي از شاعرانهترين و لطيفترين داستانهاي کوتاه فـصيح است کـه از
قدرت تأثيرگذاري بسياري برخوردار است.
حساس رمان شراب
گيري سرنوشت »يوسف« ٬شخصيت بيمار و
ِ
داستان ٬ضمن پي ِ

خام  ٬که تنها مجذوب بهشت و جانوران است ٬به شرح رابطه معنوي ميان يوسف و برادر
بيماري
بزرگش» ٬اسماعيل« ٬ميپردازد .خوانندهاي که با رمان مذکور آشناست جزئيات
ِ
يوسف و وضع اسفناـک جسماني و حساسيت و شکنندگي روحي او را به ياد ميآورد.
همين وضع جسـماني عـاقبت يـوسف را بـه امـريکا و بـه نـزد بـرادرش» ٬اسـماعيل«٬
ميکشاند .رابطه دو برادر ٬که طي سالهاي طوالني تنها از طريق نامهنگاري بوده است٬
اـکنون واقعيتي ملموس ميگردد و به عشقي روحاني و معنوي مبدل ميشود .اما عـمر
دنيوي اين رابطه کوتاه است و يوسف بهزودي ٬بر اثر بيماري مرموزي ٬رخت از جهان بر
ِ
سکـوت نـيستي و
مــيبندد ٬در حــالي کــه ارتــباط مــعنوي و عـاشقانه دو بـرادر در
ِ
مابعدالطبيعي ادامه مييابد و يوسف به نحوي اسرارآميز از برادر خود اسماعيل مراقبت

ميکند؛ زيرا چنين رسالتي از جانب پدر و در زمان يک ماهگي او در گوشش خوانـده
شکافي جسد
شده و »جالل« ٬قبل از عزيمت او به امريکا ٬آن را يادآور شده است .کالبد
ِ

يوسف و تحقيقاتي که به مدت چهارماه بعد از آن صورت ميگيرد احتمال وجود بيماري
مرموزي در افراد خانواده آريان را پيش ميآورد .بدين ترتيب ٬اسماعيل ناچار ميشود به
آزمايشهاي بيشتري تن دهد .عـاقبت ٬پس از تشـخيص هـمان بـيماري در اسـماعيل٬
مداواي سريع او آغاز ميگردد و او از خطر مرگ نجات مييابد.
صعود
پيمايي »جـالل آريـان« هـمراه بـرادر ارشـدش٬
داســتان کــوتاه » صــعود « مـاجراي کـوه
ِ
تالقي دو ديدگاه است.
»اسماعيل« ٬و انعکاسي از
ِ
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جالل جوان در امـريکا ٬قـبل از شـروع کـالسهاي دانشگـاهي ٬قـصد دارد هـمراه
ِ

برادرش اسماعيل ٬به باالي کوههاي سييرا نوادا صعود کند .اين کوهپيمايي زمينه شناخت
عرفان دانشگاه سنخُ وزه٬
غيرمتعارف اسماعيل ٬استادفلسفه و
شخصيت
بيشتر جالل با
ِ
ِ
ِ
ِ
ميشود .با توصيف جزء به جزء و دقيق فضاي کوهستان و صعود از صخرهاي به صخره
ديگر ٬اسماعيل تالش ميکند تا جالل را به قله روشنبيني صعود دهدـــ صعودي کـه
بايد رقصکنان و عاشقانه از صخرههاي تاريکي و حماقتها و بـيخبريها بـه سـمت
روشني زندگي صورت گيرد.
حقيقت و
ِ

زنـدگي
متفاوت جالل و اسماعيل و تشريح جـنبههاي نـامتعارف
مقايسه دو دنياي
ِ
ِ
اسماعيل و عقايدش درباره موالنا و زرتشت و بودا تأثيري ٬به مراتب عميقتر از آنچه از
داستاني کوتاه انتظار ميرود ٬در ذهن خواننده بر جاي ميگذارد .اما ميان مباحث طرح

شکل داستان گذرا و مختصر و گاه حتي به اشـاره بـيان مـيشوند٬
شده ٬که بهمقتضاي
ِ
نظر نويسنده به طور کامل برقرار نميشود و خواننده ٬با سـؤاالتـي
رابطه
منطقي مورد ِ
ِ

ِب الـجواب ٬کمي سردرگم باقيميماند.
هديه عشق

بازآفريني رويدادي بسيار حساس در زندگي »جالل آريـان« است؛
داستان »هديه عشق «
ِ
شرح آن ماجراي تلخي است که طي سالها ٬چون غدهاي سرطاني ٬زواياي روح آريان
را در بر گرفته و آن را در خواب و بيداري به درد آورده و نگرش خاص آريان را نسبت به
مرگ و زندگي پديد آورده است.
جوان آريان ٬که دچار دردهاي زايمان و در انتظار تولد
داستان از دريچه چشم همسر
ِ

شخصيت
اولين فرزند خويش است ٬بيان ميشود و ٬طي رجعتهايي به گذشته ٬ابتدا
ِ
عشق او در جواني به خواننده شناسانده ميشود و
تنها و رؤيايي و سرشار از مهر و تشنه
ِ
لحظات سرشار از سعادت و سرمستي ٬در کنار مردي که عشق را به او
خاطرات
آنگاه
ِ
ِ
هديه کرده است ٬زن را در ساعات طوالني جراحـي و نـقاهت هـمراهـي مـيکند .امـا
فرزندي که قرار بود »هديه عشق« او به شوهر باشد نشکـفته مـيميرد و زن بـا تـصوير
شوهر در دايره خيال خود تنها باقي ميماند.

ولي خوشحالياش خالي از يأس نبود .در آخرين امواج محو شونده خيال ٬تنها چـيزي کـه
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برايش سخت بود اين بود که قبول کند که ديگر وجود او )جز در کرانههاي خيال( متعلق به
شوهرش نخواهد بود .و اـکنون تنها آرزويش اين بود که صدايي در هيچ جاي عـالم وجـود
نداشته باشد تا شوهرش ضجه روح او را به خاطر اين سختي ٬به خاطر مرگ ٬به خاطر زندگي٬
و ٬باالتر از همه ٬به خاطر عشق او بشنود.
سوزن
بعد ناـگهان تمام دستگاه از حرکت ايستاد .جريان خون در مخزن و لوله الستيکي و
ِ
حقيقت آخـر
حقيقت آخر بود و
سکوت تلخ
رگ زن جوان خودداري کرد.
آمپول از رفتن به ِ
ِ
ِ
ِ
قلب بزرگ او بود که از حرکت ايستاده بود .تمام رؤياها و هر چه بود ٬مانند نخستين برگهاي
ريخته پاييز بيرون پنجرهها ٬بر باد رفت) .ص(٢٣٦

احسـاسات
زيبايي بيان و تبحر نويسنده در تـوصيف
در اين داستان لطيف و شاعرانه٬
ِ
ِ
لطيف زنانه و انتقال تأثرات زن در برزخ ميان هشياري و بيهوشي خواننده را مسحور
ِ
ميکند.
)دنباله دارد(

خاـکستر هستي  ٬محمد جعفر محجوب ٬با مقدمه بزرگ علوي ٬تهران ١٣٧٨ ٬ش ٬انتشارات
مرواريد ٤٧٦ ٬صفحه.
خاـکستر هستي مشتمل است بر مجموعه مـقالههايي از شـادروان دکـتر مـحمدـجـعفر
محجوب ٬محقق و نويسنده ايراني )١٣٠٣-١٣٧٤ش( .در آغاز کتاب ٬در مقدمهاي به
قلم بزرگ علوي ٬داستاننويس معاصر ٬به تحقيقات و پژوهشهاي محجوب ٬از جمله
پژوهش در داستانهاي ايراني و فرهنگ عاميانه و به شأن و مقام علمي او مانند رياست
فرهنگستان زبان و ادب ايران و نيز استادي دانشگاه برکلي در کاليفرنيا و ٬همچنين ٬به
سجاياي اخالقي فراوانش اشاره شده است .پس از مقدمه بزرگ علوي ٬متن مصاحبهاي
حاوي مروري بر زندگاني او٬
با دکتر محجوب در آخرين روزهاي زندگي ايشان آمده که
ِ
خاطرات ٬آراء علمي و نظرش درباره ادبيات و فرهنگ ايراني و ٬بـهويژه ٬فـعاليتهاي
علميـ ادبي معاصران است .وي در اين بخش از استادان بزرگ زبان فـارسي کـه سـهم
بهسزايي در اشاعه فرهنگ و ادب پارسي داشتهاند ياد ميکند و ٬بهطور خاص ٬به نقش
دکتر خانلري در اداره بنياد فرهنگ ايران و انتشار دهها اثر مهم و مرجع و تأليف آثار مهم
با موضوعات بکر تأـکيد کرده است.
مقدمه اصلي کتاب باعنوان »سخني با خواننده« به قلم خود محجوب است .در اين
مقدمه ٬محجوب با قلمي شيوا و روان ٬انگيزه خود را از تأليف مجموعه مقاالت شرح
داده است .وي براي توضيح منظور خود و پرداختن به مسئله مهم مهجور بودن متون و
ميراث ادب پارسي در ميان خود ايرانيان ٬به طرح جنبههاي گوناـگون مسئله پرداخته و بر
ضرورت پايان دادن به ضعف فرهنگي با مراجعه و ترويج ميراث ادب پارسي تأـکيد کرده
است .وي در سطوري از مقدمه آورده است» :تنها راه شناخت مردم ايران ٬ظاهر و بـاطن و
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اخالق و رفتار و تمايالت روحي ايشان ٬رويـآوردن به متنهاي فارسي گذشته است .مدعيان معلمي
و استادي زبان و ادب فارسي نيز هرچه در تاريخ ٬در ادب و تاريخ آن ٬در عروض و بديع و قافيه و
نقد الشعر ٬در سياست و فلسفه و تصوف و فتوت و عيّ اري و ملکداري و معدلتگستري و ديگر
مباحث اجتماعي و علوم انساني گفتهاند ٬تمام آنها از روي هـمين مـتنها اسـتخراج شـده و کـار

تحقيقي درباره بعضي از اين متنها ٬مانند شاهنامه فردوسي ٬به جايي رسيده که با گردآوري تـمام
آنها ميتوان کتابخانهاي کامل پديد آورد و هنوز تحقيق و تجسس درباره آن ادامه دارد«.

درنتيجه ٬نويسنده براي تحقق هدف خود ٬عالوه بر مـعرفي بـزرگان ادب پـارسي٬
بخشهايي از متون را به نثر ساده امروزي درآورده و لغات و اصطالحات دشوار را ٬في
المجلس ٬توضيح داده است .به گونهاي که دانشآموزان و دانشجويان بتوانند مشکالت
لغوي و معنايي خود را به آساني برطرف کنند .البته ٬مؤلف در اين مـجموعه مـقاالت٬
مقاالت راجع به فردوسي و حافظ را نگنجانده ٬از اينرو ٬که مقاالت راجع به فردوسي
در مجموعه آفرين فردوسي و مقاالت راجع به حافظ به طور جداـگانه چاپ شده است.
بخش »در زمينه نظم« عبارتند از» :مـثنوي مـوالنا جـاللالديـن«» ٬ديـوان
مقالههاي ِ
شمس ٬شعري به بلندي خورشيد«» ٬عطار و منطقالطير«» ٬ا ٰل هي نامه«» ٬ليلي و مجنون
نظامي«» ٬خسرو و شيرين نظامي«» ٬هفت پيکر«» ٬داستان گنبد سـياه«» ٬داسـتان گـنبد
سرخ«» ٬ويس و رامين«» ٬مسعود سعد شاعر زنداني«» ٬بوستان شـيخ اجـل سـعدي«٬
»سعدي و بتخانه سومنات«» ٬هشت بهشت :داستان حسن زرگر«» ٬سالمان و ابسال«٬
»وحشــي بــافقي و مکــتب وقــوع«» ٬مــلکالشــعراي بـهار ٬شـاعر مـلي«» ٬يـادي از
ملکالشعراي بهار«.
در هريک از مقاالت مذکور ٬پس از معرفي شاعر و آثار مهم او ٬ويژگيهاي سبکي و
بدعتهاي شعري آن شاعر توضيح داده شدهاست .چـنانکه از عـناوين پـيداست ايـن
موضوعات شامل آثار متقدمان و متأخران به ترتيب تاريخي است.
عنوان مقاالت بخش »در زمينه نثر« بدين قرار است:
»تــذکرةاالوليــاء زنــدگينامه عــارفان«» ٬بــوسعيد و اســرار التــوحيد«» ٬قـابوسنامه«٬
»سياستنامه«» ٬ـکليله و دمنه«» ٬باب برزويه«» ٬مثنوي و کليله«» ٬چـهار مـقاله نـظامي
عروضي«» ٬نوروزنامه خيام«» ٬شرابخانه پادشاه به روايت راوندي )ر احـةالصـدور(«٬
»ـگلستان سعدي ٬شاهکار ناشناخته«» ٬تدبير وزيران«» ٬خواجـه رشـيد و نـامههايش«٬
»ـکين خواهي پيل«» ٬عشق شورانگيز سوداـگر«» ٬بدايعالوقايع :صحنه حوادث بيمانند«.

١٣٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
خاـکستر هستي

نقد و بررسي

در بخش مذکور نيز ٬پساز معرفي هر نويسنده و اثر مهم او و ويژگيهاي سبکي آن٬
بخشهايي از هر اثر به قلمي ساده و روان آمده است.
مقاالت »رهايي جميله«» ٬محمود و
بخش »در زمينه تاريخ فرهنگ« مشتمل است بر
ِ
اياز :عشق يا شهوت«» ٬افشين و بودلف داستاني از تاريخ بيهقي«» ٬درشت است پاسخ
وليکن درست«» ٬پورياي ولي«» ٬ابن خلدون بنيانگذار فلسفه تاريخ«» ٬صدرالدين عيني
ـگز ارشگر تيرهانديشيها«» ٬مشروطيت و شعر و ادب پارسي«» ٬دهخدا شاعر و مبارز راه
آز ادي«» ٬استاد معين عاشق بيقرار دانايي«.
بعضي از مقاالت اين بخش چون »مشروطيت و ادب پارسي«» ٬دهخدا« و »محمود و
اياز :عشق يا شهوت« بسيار محققانه تأليف شدهانـد .بـهطور کـلي ٬نـثر خـاـکسـتر هسـتي

يکدست و روان و به دور از اطناب و عاري از ارجاعات تکلفآميز است .بدينترتيب٬
خواننده با مطالعه مجموعه مقاالت که حاوي يک دوره تاريخ ادبيات ايران آنهم به نثري
ساده و روانـــ و نه نقل عين متن و توضيح بعضي واژگان به شـيوه مـعمولـــ است بـه
اطالعاتي منظم و تاريخي و ٬در عين حال ٬محققانه دست مييابد.
شايان ذـکر است که استاد دکتر محمدـجعفر محجوب از محققان پرـکار و صاحبذوق
ـکشور ماست که در٢٨بهمن ١٣٧٤ش بدرود حيات گفت .درخت پرـبار زندگي علمي او٬
عالوه بر خاـکستر هستي شاخههاي پرـبار ديگري نيز در زمينههاي تصحيح ٬ترجمه و تأليف
ـکتاب و مقاله دارد که به منظور بزرگداشت شأن علمي ايشان به برخي از آنها اشـاره
ميشود .قصد دکتر محجوب در همه کوششهاي علمي احيا کردن متون ادب فارسي از
ـگذشته تا حال بوده است .برخي از آثار پرـارزش او عبارتند از :آفرين فردوسي )١٣٧١ش(٬
انتخاب و انطباق مـنابع ادب فـارسي بـراي تـدوين کـتابهاي کـودکان و نـوجوانـان )١٣٤٥ش(٬
ايرجميرزا ٬تحقيق در آثار و افکار )١٣٤٢ش( ٬شعر هزارساله فارسي )١٣٤٣ش( ٬سبک خراساني
در شعر فارسي )١٣٤٥ش( ٬تصحيح ديوان سروش اصفهاني )١٣٤٠ش( ٬شرح ويس و رامـين
فخرالدين اسعد گرگاني )١٣٣٧ش( ٬فن نگارش يا راهنماي انشاء )١٣٤٧ش( ٬تصحيح فتوتنامه

سلطاني )١٣٥٠ش( ٬درباره کليله و دمنه )١٣٤٩ش( ٬تصحيح طرايق الحقايق )بيتا( ٬تصحيح
و شرح گزيده ديوان شمس )١٣٣٦ش(.
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