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چکیده
برخی پژوهشگران حوزه اسطوره وحماسه ،یکی ازبن مایه های بنیادین حماسه را"،ستیز ناسازها" دانسته اند که دو نماد ناسااز
یا دو جبهه حق و باطل  ،سرسختانه در برابر یکدیگر می ایستند و می ستیزند .ستیزه ها در رمان بلند کلیدر در ساطو و ییاه
های مختلف حوادث داستان نمودی عینی دارد که می توان آن را به انواع زیر تقسیم کرد :الف)ساتیز انساانهای ه اه باا هام
ب)ستیز آدم های داستان با طبیعت بی رحم و ممسک ج)و در نهایت مبارزه گل محمد و هم پیماناان باا عوامال سارکوبگر
دولتی و فئودالها .دررمان کلیدر ،انواع جدال ها در حوادث ه ه  ،دیده می شود به گونه ای که در کل رمان ،در چندین حادثاه
یکی از طرفین این جدال ها  ،به صورتی ناروا و غم انگیز به هتل می رسد و کدام دلیل محکم تر و استوار تر از این دلیل برای
حماسی بودن این اثر داستانی! پژوه پی رو ،جستار و کوششی است در بررسی تحلیلی انواع جادال هاا در سراسار رماان
کلیادر باا شااواهد متعاددی کااه از رماان اسااتخراج شاده اساات .نگارناده  ،در نقااد ایان نمونااه هاا  ،ویژگاای هاای زبااانی ،
ساختاری،محتوایی و درونمایه ای داستان ها را ب ورت م داهی و کاربردی تحلیل نموده است.
واژگان کلیدی :کلیدر،دولت آبادی ،حماسه،زبان حماسی،تراژدی

.
مقدمه

حماسه و تحول معنایی ان
حماسه واژه ای عربی است به معنی شدت و دیوری که بعد ها  ،توسعا به شجاعت هم حماسه می گفتند  .چارا کاه
شجاع در نبرد با هم آورد خوی به شدت می کوشد .این واژه در اصطال ب ورت زیر در فرهنگ ها تعریف شاده
است :
"حماسه (( )epic( : )hamaseاز عربی  ،دیوری) و یکی از انواع ادبی  ،و آن داستان هایی است غالبا به شعر (
شعر یا منظومه های حماسی) در وصف پهلوانی ها  ،جنگ ها  ،مردانگای هاا و افتخاارات هاومی  ،ملای و ناژادی .
"(م احب  0831 ،ص )368
دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب "شعر بی دروغ و شعر بی نقاب" در تعریف ه ه های رزمی چنین گویاد
 " :ه ه های رزمی  ،یادآور جنگ ها و دیوری های گذشته اهوام اسات  .یادگاار جاو و خارو  ،تهاجماات و
تدافعات تاریخی اهوام ( " .زرین کوب  6386 ،ص )068
با گذشت زمان  ،حماسه نیز تحول معنایی پیدا کرده به گونه ای که  " :هر چه از دوره ی حماسه های اولیاه دور
می شویم و به دوره ی حماسه های ثانویه و متاخر می رسیم ....دیگر از آن دنیای پر رمز و راز اساطوره هاا و جنباه
های جادویی و ماورا طبیعی حماسه نشانی نمیابیم و آثار حماسی معاصر  ،اندک اندک تغییر محتوا داده و در ساختار
خود از مکان  ،زمان و شخ یت های تاریخی و واهعی بهره جسته است بطوریکه  ،ویژگیهای حماساه کهان در ایان
آثار  ،رنگ باخته و دنیای حماسه جدید،بادنیای حماسه کهن  ،بیگاناه شاده اسات  ( ".نقال باه موامون  ،شایری ،
0833ص)35
با توجه به تعاریف فوق  ،مشخص است که منظومه های حماسی  ،فقط نمیتواند شاعر باشاد و یاا افساانه هاای
هدیمی بلکه مفاهیم ی چون وصف دیوری ها و پهلوانی ها  ،امور شگفت انگیز و غیر طبیعی  ،تحریک حس پهلوانی
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 ،عزت نفس و انتخاب واژگان و زبان فاخر حماسی  ،که م ادیق آن در رمان کلیدر به وفور دیده میشود با وجاود
این  ،آیا میتوان رمان تاریخی و واهعی کلیدر را در زمره یک اثر حماسی هرار داد؟
پیشینه پژوهش
درباره ی رمان کلیدر  ،مقایت و نقد های فراوانی به چاپ رسیده است که تعدادی از آن مقایت  ،در مورد حماسای
بودن این اثر داستانی است و می تواند به عنوان پیشینه ی این پژوه تلقی شود:
مقالهها :الف) عروج یک یاغی  ،محمدرضا هانون پرور  ،ایران نامه  ،سال هفاتم  ،شاماره دو 0861،ب)کلیادر:تحول
تدریجی از رمان به حماسه  ،حورایاوری ،ف لنامه امید  ،دفتر سوم 0861،ج)تراژدی عاشورایی و آفاق معنوی کلیدر
 ،سید حمید نوحی ،پیام هاجر،شماره  0815 ،800د)نقد حماسه و تراژدی بر اساس کلیدر ،ههرمان شایری ،ف النامه
علمی و پژوه کاو نامه  ،سال دهم  0833 ،شماره  03کتابها :الف)نقد آثار محمود دولات آباادی ،عباد العلای
دستغیب  ،نشر ایمان  ، 0813 ،بخ ارتقا فارد عشایره ای باه ساردار نبارد روساتایی ب)بیسات ساال باا کلیادر،
گردآورنده :عباس شیرمحمدی ،تهران ،نشرکوچک 0831 ،ج)مقایسه زبان حماسی و غناایی باا تکیاه بار خسارو و
شیرین و اسکندرنامه نظامی ،زهرا پارسا پور ،چاپ دانشگاه تهران  ،چاپ اول 0838 ،
پیش فرضیه و پرسش های پژوهش
اگر به عنوان پی فرضیه این پژو ه بپذیریم که  ":کلیدر،رمانی است که آدم هاای  ،دارای واهعیات اجتمااعی و
سرنوشت تاریخی اند ( ".شیرمحمدی  ، 0831 ،ص ) 035و بیشتر شخ یت ها و عناصر داستانی آن در عالم واها ،
وجود خارجی دارند  .با توجه به این فرضیه :
)0آیا میتوان این رمان را یک اثر حماسی معاصر دانست ؟
) 6اگر پرس پژوه مثبت باشد در آن صورت  ،نشانه های حماسی این رماان  ،از نظار زباانی  ،سااختاری ،
محتوایی و درون مایه ای کدامند؟
در این جستار برآنیم که پاسخ پرس های پژوه را با آوردن شواهدی از رمان و نقاد و تحلیال آن برکااویم و
جزئیات ویژگی های حماسی رمان را توضیح دهیم .تا چه هبول افتد و چه در نظر آید!
کلیدر دولت آبادی چگونه رمانی است؟
اگرچه ت عدادی از منتقدان رمان کلیدر  ،این رمان را تااریخی  ،مساتند  ،اجتمااعی  ،سیاسای  ،واها گارا و رئالیسام
میدانند که بیشتر عناصر داستانی آن در عالم واه  ،ما به ازای آن وجود دارد )0(.اما عالوه بار ماوارد فاوق  ،رماان
دارای حوادث متعددی است که همگی ان دیلت بر ستیزه و جدال سرسختانه بین آدم های داستان دارد و ایان خاود
نشان گر حماسه بودن این اثر داستانی است .
در تایید حماسه بودن رویداد های این رمان  ،یکی از منتقدان گوید  " :رمان کلیدر  ،یاک رماان عظایم روساتایی
است  ،ه ه ی مبارزه مردان و زنان با طبیعت و با یکدیگر  .این داستان بلند  ،از نظر زبانی  ،نوعی "رمان حماسای "
تلقی میشود(".سپانلو0866 ،ص)638
در سراسر روایت های این رمان  ،نشانه هایی از حماسه و مبارزه دیده میشود این نشاانه هاا هام در آغااز رماان
( صفحه اول ) و هم در پایان آن که حماسه مبارزات گل محمد و یاران به تراژدی تبدیل مای گاردد باه وضاو
دیده میشود  .ویژگی های حماسی رمان  ،فقط به آغاز و پایان ختم نمی شود بلکه در سیر طولی روایاات  ،صاحنه
های ناب  ،توصیف های درخشان و رویداد های حماسی به فراوانی دیده می شود به سخن دیگر  ،تمام این رویاداد
ها  ،زمینه و مقدمه ای است برای بوجود آمدن اوج داستان که در پایان به شهادت دیورانه گل محمد و یااران مای

بررسی تحلیلی حماسه در رمان کلیدر دولت آبادی 9 /

و در عاین

انجامد و سرانجام حماسه ی تاریخی داستان کردان طایفه کلمیشی ها در منطقه خراسان به پایاانی خاو
حال تراژیک ختم میگردد.
برخی از محققان  ،بن مایه بنیادین حماسه را " ،ستیزناساز ها" میدانند  (.کزازی0811،ص)08
در رمان کلیدر در سطو و ییه های مختلف رویداد های آن ستیز ناساز ها جلوه ای آشکار و پنهان دارد.
*ستیز انسان ها ی ه ه با هم
*ستیز آدمهای داستان با طبیعت بی رحم و ممسک
*و در نهایت ستیز گل محمد و هم پیمانان با دولتیان و اربابان محلی.

دیدگاه منتقدان درباره ی حماسی بودن رمان
اگر بخواهیم به دیدگاه منتقدانی بپردازیم که اخت اصا درمورد حماسی بودن کلیدر نظراتی را ارائه داده اند می تاوانیم
آنها را به دو گروه زیر تقسیم کنیم:
الف)منتقدانی که اشاره وار این اثر داستانی را  ،رمان حماسی دانسته اند :ازیان گاروه مای تاوان از بزرگاانی
چون مهدی اخوان ثالث  ،محمد علی سپانلو  ،احسان یارشاطر  ،بزرگ علاوی و عبادالعلی دساتغیب ناام برد.اخاوان
ثالث شاعر نوپرداز از کلیدر بوی تولستوی را میشنود و بزرگ علوی داستان ناویس معاروب باا خوانادن آن باه یااد
جنگ و صلح تولستوی می افتد و عبدالعلی دستغیب کلیدر را یک رمان اجتماعی_سیاسی و به ویژه حماسی میداند .
(شیرمحمدی  0831ص 611و )863
این که تعدادی از منتقدان  ،کلیدر را در کنار رمان تاریخی جنگ و صلح تولستوی نویسنده ی بازرگ روس هارار
می دهند به دو دلیل می تواند باشد :
)0رمان جنگ و صلح نیز یک رمان تاریخی است که وهای جنگ ناپلئون با کشور روسیه را روایات مای کناد باا
وجود این که روسیه در این جنگ شکست می خورد ولی تولستوی به سبب عشق به وطان و جنگجویاان طاوری
وهای آن را روایت می کند که گویی سربازان روس فاتح و پیروز میدان جنگ بوده اند!
)6وجه غا لب درونمایه هر دو رمان ژانر ادبی حماسه مای باشاد  .دولات آباادی در ماورد ایان رماان گویاد " :
تولستوی با خلق و نشر آن اثر  ،بار دیگر ناپلئون را در مقابل ملتی بزرگ به زانو درآورد ".
(امیرحسین چهل تن-فریدون فریاد 0818،ص)66
ب)منتقدانی که در مورد حماسی بودن کلیدر  ،نقد و ارای تحلیلی داشته اند:
) 0محمدرضا هانون پرور در مقاله ی عروج یک یاغی :این منتقد درمورد حماسای باودن رماان کلیادر مطاالبی را
طر کرده است و رمان را شکل نو حماسه دانسته است و می گوید  ":به نظار میرساد کاه دولات آباادی از ابتادای
داستان  ،عمدا ذهن خواننده را به سوی ههرمانی بودن داستان و به گونه ای رنگ آمیزی حماسی کلیدر مای کشااند و
در آغاز رمان با وصف دروی نقالی که برای تماشاگران معرکه گرفته است توجه خوانندگان را از ه اه هاای کهان
حماسی به داستان حماسه واری که شروع کرده است معطوب می دارد ( ".شیرمحمدی  0831 ،ص ) 081
منتقد گرامی در بخ دیگری از مقاله  ،گل محمد ههرمان رمان و هره آت اسب یکه شناس او را باا رساتم و رخا
در شاهنامه فردوسی مقایسه می کند و نیز در پایان رمان  ،به ههرمان داستان رنگ مذهبی می دهد و هیام او را با هیاام
امام حسین (ع) در کربال می سنجد.
)6حورا یاوری در مقاله ی کلیدر  :تحول تدریجی از رمان به حماسه
نویسنده مقاله بر این باور است که " دولت آبادی در کلیدر عناصری از دو فرم مشخص ادبی رماان و حماساه را
با هم ترکیب کرده است و توانسته است دگرگاونی و تحاول تادریجی در شخ ایت هاای داساتان را از " مان "
شخ ی به " مای" جمعی ایجاد نماید(".شیرمحمدی 0831ص)033
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مرحله ی "من" شخ ی ههرمان ه ه  ،زمانی است که هنوز چهره اجتمااعی شخ ایت داساتانی باروز و هاور
نکرده است ولی وهتی به مرحله جمعی "ما"یی ارتقا و تحول می یابد ههرمان داستان هماه چیاز را در راه هادب
مقدس و مبارزه با لم و ستم و دفاع از حقوق زحمت کشان فدا می کند و در پایان به شهادت می رسد.
 )8سید حمید نوحی در مقاله ی تراژدی عاشورایی و آفاق معنوی کلیدر
نویسنده مقاله پایان مبارزه گل محمد و یاران را در برابر عوامل لم و ستم به هیام اماام حساین (ع) و یااران
علیه حکومت یزیدیان مانند می کند و براین باور است که  ":در برگ برگ کلیدر  ،می توان اشاعار حساینی را از ناو
خواند که  :من مرگ را جز رستگاری و زندگی با المین را جز ننگ نمی بینم ( ".شیرمحمدی  0831ص .)818
دیدگاه دولت آبادی
دولت آبادی در گفت و گو هایی که با دیگران داشته و نیز در نوشته های خود به حماسی بودن زبان و ساختار رمان
کلیدر اشاره دارد  ":اگر اینجور بگوییم که من برای نوشتن کلیدر شخ ا به فردوسی مراجعه کرده ام درسات نیسات
اما بدون شک  ،رو کالم  ،تاثیر حماسی ا را در من به جا گذاشته است  ...و نگاه مان باه کاالم در کلیادر وجاه
حماسی دارد  .چرا که اراده کرده ا م که اندام خسته و نیمه خمیده انسان ایرانی را ایستاده و به هامت ببیانم و بنگارم .
"( امیرحسین چهل تن _فریدون فریاد  0818 ،صص)631-615
هم او در جای دیگر درباره ی تولد زبان جدید ( زبان حماسی) همزمان با نوشتن رمان کلیدر می گوید  ":من با
کلیدر یک بار دیگر متولد شده ام در ادبیات خودم  .این هست که آن زبان هم با من متولد شده است ...شااید حاس
کرده بودم که برای بیان حماسی ههرمان کلیدر  ،آن زبان پیشین کفایت نمی کند بنابراین ههرمان ها در جریان جاذب
تمام تخیل من به سوی خود زبان خودشان را در من آفریدند  (" .شیرمحمدی  0831،صص )888-886
ویژگی های حماسی رمان کلیدر
اگر بخواهیم ویژگی های حماسی رمان کلیدر را برشاماریم و تحلیال کنایم مای بایسات اوی مشخ اات زباانی و
واژگانی آن را  ،با گزین و انتخاب شواهدی از رمان توضیح دهیم و ثانیا ویژگیهاای محتاوایی  ،و درون مایاه ای و
ساختاری آن را پس از استخراج گزیده هایی از رمان  ،تفسیر نماییم  .ویژگی های حماسی هر اثر ادبی به دو بخا
زیر تقسیم می شود :
زبان و واژگان حماسی
یکی از راه های شناخت ژانر های ادبی هر اثر،آشنایی و آگاهی به زبان آن اثر است .چرا که هر ژانر ادبی  ،واژگاان و
زبان خاص خود را دارد .مثال زبان و واژگان یک اثر حماسی که حس خشونت را به خواننده منتقل می سازد با زبان
و کلمات غنایی که حس عشق و محبت را القا میکند تفاوت و تمایز برجسته ای دارد.
تمایز گونه های ادبی یک اثر به گزین کلمات درست و مناسب هر گونه ادبی و به شایوه ی چیان و ترکیاب
واژگان در جمالت و یا به سخن دیگر  ،به نحوه ی تالیف کلمات تلفیق الفاظ ارتباط دارد .با کمای دهات در ماورد
علل تمایز زبان بین ژانر های ادبی  ،معلوم می شود که  ":همه اختالفات به نوعی به کااربرد لفا ، ،کلماه یاا نشاانه
منتهی می شود  .نق کلمه و چگونگی کاربرد آن در زبان  ،تعیین کننده ترین عن ر در تشخیص نوع زبان محسوب
می شود ( " .پارساپور 0838،ص)66
یکی از ویژگیهای آثار حماسی  ،حوور عناصر رزمی در یک اثر حماسی است و عالوه بار آن  ،هار چیازی کاه
مستقیما یا غیر مستقیم به میادین جنگ و نبرد مرتبط شود و حس خشونت را منتقل سازد می تواناد شاامل عناصار
رزمی باشد .تعدادی از عناصر رزمی عبارتند از  :شمشیر  ،خنجر  ،گرز  ،کمان  ،تیر  ،سپر و ...
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باتوجه به توضیحات یاد شده  ،برای تشخیص گونه ی ادبی رماان کلیادر ،شاواهدی از عباارات رماان را برمای
گزینیم و سپس ویژگی های زبانی و واژگانی آن را برمیکاویم  .در شواهد زیر از رمان کلیدر عناصر رزمای و آنییاز
که به میدان رزم و نبرد ارتباط دارد آورده می شود که همگی آن ها  ،نشان از حماسه بودن رمان کلیدر از نظر زبانی
و واژگانی دارد
"  ...و زنجیر اردکانی ا را از جیب بیرون کشید  ،پوزه و سر و روی گوسفندان بی زبان را به باد زنجیار گرفات
" " ...دعوا در گرفت مرد ها بهم در آویختند و چوب دست دیور باه نشاانه ی شااهرگ پیشاکار اخلمادی فارود
آورده شده بود(..مرد )بر خاک ا فتاد و دور خود غلتید  ،دست و بال به پر پر آمدند و دمی بعد  ،سرگذاشت و مُارد
( ".صص 61-05رمان کلیدر)
دولت آبادی عالوه بر صحنه های رزمی رمان با عناصر و واژگان بزمی و غنایی فوای حماسی خلاق مای کناد و
این به هنر نویسندگی و شیوه و سبک حماسی نوشته ا برمی گردد:
" نگاه  ،نگاه....دو عقرب کبود  ،در عمق برکه های چشمان ...نیشک این عقرب ها ....میتوانند بگزنندت ،از جاایی
برجهانندت  ،به مور مورت افکنند  ،بتکانندت ( ".ص 830رمان کلیدر)
" جرهه ی نگاه گل محمد تیرگی را میشکافت  .شهاب های سر برکنده  ...پرناده ای در شاب  ،ناه! شمشایری در
ماهتاب !"(ص56کلیدر)
نویسنده در این جمالت با واژه "نگاه"که از واژگان غنایی است فوا و لحن حماسی آفریده اسات  .نیاز عناصار
رزمی مثل " نیشک این عقرب ها  ،بگزنندت ،برجهانندت  ،افکندن  ،تکاندن  ،جرهاه  ،شمشایر ".برفواای حماسای
داستان دیلت دارد و یا در این جمله که "ابروها" را به خنجر مانند کرده است  ":زاغ عبدل  ،مردی با ری های زبر
و ابروهای مثل خنجر ( " .ص838رمان کلیدر)
حکیم فردوسی در شاهنامه از عناصر و واژگان بزمی  ،زبان و لحن و فوای حماسی خلق مای کناد " :احسااس
پیری با عارضه بیماری همراه است .پشت خم و چشمم کم سو می شود:
همی تیره گشت آن گرامی چراغ
دوتایی شد آن سرو نازان به باغ
و درد مفاصل(رماتیسم)در اعوای راه می یابد:
تهی دستی و سال نیرو گرفت
دو دست و دوپای من آهو گرفت
(اسالمی ندوشن  0868،ص)33
در بیت آخر  ،کلمه "نیرو" از واژه های کلیدی شعر است و بار معنایی و لفظی حماساه را بار دو مای کشاد .
وهتی سال ِ (عمر) در انسان فزونی می گیرد معموی هوای انسانی و اعوا و جوارح سستی می پذیرد ولای اساتاد
سخن و حماسه  ،این سستی را با واژه "نیرو" هوت بخشیده و لحن و فوای بی نظیر حماسه را در یک عن ر غنایی
 ،خلق نموده است.
دولت آبادی در وصف عناصر طبیعی و طلوع و غروب خورشید و ستارگان از عناصر رزمی و زبان حماسی برای
بیان بخشی از داستان و حوادث آن بهره میبرد که همگی این موارد دیلت بر حماسای باودن لحان  ،زباان و فواای
داستان دارد:
" خنجرکان درخشان  ،سوراخ سوراخشان کارده بودناد .تان شاب  ،شام آجاین ساتارگان( " .ص 083کلیادر)
"خورشید تا بر یال آسمان سوار شود  ،چهار نیزه ای باهی بود( " .ص86کلیدر)
در عبارت پایانی  ،واژه ی " نیزه ای" اگر چه در لغت از عناصر رزمی است و به ابازار رزم و نبارد مرباوط مای
شود ولی در معنی  ،واحد اندازه گیری طول است و ربطی به معنای سال رزم ندارد .ولی چون زبان رمان کلیادر ،
حماسی است دولت آبادی از تمام بواعت زبانی خود استفاده میکند و رمان را با زبانی حماسی خلق می نماید .
تطبیق رمان کلیدر با شاهنامه
دولت آبادی همیون فردوسی  ،عناصر طبیعی را با زبان حماسی وصف می کند دکتر شفیعی کدکنی در کتاب صور
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خیال آورده است  ":در طول حوادث این حماسه ( شاهنامه ) طلوع ها و غروب ها و عناصر طبیعات در شاعر او باه
صورت کامال حماسی ت ویر میشوند :خورشید تابنده  ،تاج خودرا نشان می دهد و تیغ از میان بر می کشاد و شاب
تیره  ،برچرخ لشگر می کشد :
بگسترد کافور بر تخت عاج
چو خورشید تابنده بنمود تاج
(088/8شاهنامه چاپ مسکو)
(شفیعی کدکنی  0866 ،صص)886-880
روایت های حماسی رمان کلیدر
اگر بخواهیم بررسی تحلیلی از حماسه های رمان کلیدر داشته باشیم باید بگوییم کاه  :تماام بخا هاای حماسای
رمان  ،از نظر ساختار  ،محتوا و درونمایه به یک سبک و سیاق نبوده بلکه برخای از هسامت هاای داساتان  ،فقاط
اهری حماسی دارند به سخن دیگر  ،زبان و واژگان به کار گرفته شده حماسی بوده و عناصر رزمای در آن باه کاار
گرفته شده ولی از نقطه نظر ساختار داستانی  ،رویداد یا حادثاه خااص حماسای در آن دیاده نمیشاود  . .باالعکس
بخ هایی از رمان  ،هم زبان و واژگان حماسی دارد و هم ساختار و رویداد رزمی به همین دلیل  ،برآنیم که روایت
های حماسی رمان کلیدر را به دو بخ زیر تقسیم نماییم :
وصف های حماسی رمان کلیدر
نگارنده آن بخ از وصف های حماسی رمان کلیدر که اهر و زبانی حماسی داشته و رویاداد یاا حادثاه حماسای
درآن رخ نداده  ،توصیفات حماسی نام نهاده است  .توصیفاتی که داستان را از مسیر اصلی روایت خارج مای کناد و
آن را کشدار و طوینی و تا حدودی ریتم داستان را کند می نماید که از نظار روایات شناساان  ،آن را روایات گریاز
گویند  .البته دول ت آبادی دربخ وصف های حماسی رمان با توصیفات خاود  ،شخ ایت هاا و مکاان داساتان را
معرفی می نماید و نیز نق مورخ و معلم اخالق را بازی می کند .گریزی به مسائل تاریخی می زند و خواننادگان را
به یاد گذشته و تاریخ ایران می اندازد و هم در کسوت واع ،پند و اندرز اخالهی می دهد.
وصف های حماسی در جای جای رمان کلیدر دیده می شود به عنوان نمونه  ،می توان از هطعات " :باروی کهان
شهر سبز وار" (ص850کلیدر) هطعه ی رباط کهن (ص131کلیدر)هطعه مالهات گل محمد سردار با جهن خان بلاو
( ص6611کلیدر)و هطعه درخشان آغاز رمان ( ص 00و  06کلیدر)نام برد برای جلاوگیری از اطالاه کاالم و روشان
شدن موضوع  ،به نقد و تحلیل هطعه آغاز کلیدر میپردازیم
آغاز رمان کلیدر
اهل خراسان مردم کرد بسیار دیده اند .بسا این دو هوم با یکدیگر در برخورد بوده اند .خوشایند و ناخوشایند....
(مارال)....چنان گام از گام برمیداشت که تو پنداری پهلوانی است به سرفرازی از نبرد بازگشاته  .هام اساب سایاه
هره آت چنان گردن گرفته  ،سینه پی داده و غراب سم بر سنگفر خیابان میخواباند  ،که انگار بر زمین منات مای
گذاشت و به آنیه دور بود فخر میفروخت(" .صص 00و  06کلیدر).
نقد زبانی و واژگانی
دولت آبادی در این بخ از رمان همیون بخ های دیگر از واژگان و زبان حماسی استفاده می کند که رنگ و باو
و فوای حماسی به داستان می دهد واژگانی چون " :دربرخورد بودن ،ساخت  ،پهلاوان  ،سارفرازی ،نبارد  ،گاردن
گرفته ،سینه پی داده و  "...تعدادی از واژگان اخت اصا از عناصر رزمی می باشند که حس خشونت و حماسه را به
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خواننده القا میکنند  .کلماتی نظیر  " :پهلوانی است  ،نبرد  ،هره آت (که مرکاب رزم اسات و همادم و یاار ههرماان
حماسه ) ،گردن گرفتن  ،سینه پی دادن و درق درق".
نقد بالغی
اهل بالغت گویند  :کلمات هماهنگ موسیقیایی در تقویت حس حماسی متن  ،تااثیر فراوانای دارناد  .ایان کلماات
هماهنگ عالوه بر لذت دیداری  ،لذت شنوایی هم به خوانندگان القا می کنند  .در جمالت اغااز رماان ایان کلماات
هماهنگ موسیقیایی دیده میشوند " :چشم های به پی روی دوخته شده و نگاه به....پیشاپی پرواز داده( "...
موسیقی حروب "پ" و " " ) یا :هم اسب سیاه هره آت چنان گردن گرفته،سینه پی داده" (موسایقی حاروب
"س" و "گ")
نقد محتوایی
*جمله ی اول رمان  ،نشان از برخورد و جنگ بین دو هوم خراسان و کردان مهاجر به این منطقه دارد که بر حماساه
بودن رمان  ،دیلت می کند.
*نویسنده با تشبیهی زیبا  ،فوایی عالی که رنگ حماسی دارد خلق میکند ":مارال چونان پهلاوانی اسات کاه باا
افتخار گام از گام برمیدارد و در کنار هره آت –که رخ رستم را به ذهن تداعی می کند -هرار دارد و رنگ حماسای
ه ه را پررنگتر میکند  .نه تنها مارال پهلوان است و سرفراز بلکه اسب نیز  ،از سرمستی فتح و پیروزی گردن گرفته
و سینه پی داده است .
*رمان با آغازی خو (=براعت استهالل) شروع شده است هم زبان حماسی دارد و هام درون مایاه پهلاوانی و
عیاری و نیز وهتی این خو آغازی بهتر جلوه میکند که خواننده با دنبال کردن ه ه  ،متوجه مای شاود کاه سراسار
رمان کلیدر حماسه است و جنگ و گریز.
رویدادهای حماسی رمان کلیدر
اگر بخواهیم با یک نگاه کلی به رویداد های حماسی رمان بنگریم میتوان آن را به انواع زیر تقسیم کرد:
)6مبارزه یا نزاع شخصی و جمعی روستاییان و کردان منطقه با یکدیگر
اصوی در جامعه روست ایی که مشاغل اصلی آنان کشاورزی و دامداری است تواد و اختالفاتشان مربوط به حدود و
ثغور زمین های کشاورزی  ،آسیب رساندن به مح ویت کشاورزی و تجاوز به حریم مرات دیگران و زیان رسااندن
به گله های دام آنان است آمار نزاع های شخ ی و گروهی در کلیدر هابل توجه است بنابر ایان  ،باه سابب رعایات
ایجاز ،فقط به تحلیل یکی از این نزاع های محلی میپردازیم:
قطعه نزاع دالور با پیشکار اخلمدی
این هطعه که خود ساختاریک داستان کوتاه را دارد صحنه مبارزه دیور با پیشکار حاج عبدالملک اخلمدی است کاه
نهایتا منجر به هتل پیشکار میشود ( .صص 05و  61کلیدر).
نقد زبانی
واژگان و زبان به کار گرفته شده در ایان حادثاه داساتانی حماسای اسات واژگاانی چاون " :دعاوا  ،بهام آویخاتن،
چوبدست،زنجیر اردکانی  ،شاهرگ  ،شقیقه ،برخاک افتادن پرپر آمادن و ماردن " دو واژه زنجیار اردکاانی و چاوب
دست از کلمات و عناصر رزم اند .
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نقد ساختاری
این هطعه یک روایت کامل حماسی است که می توان نام داستان کوتاه را بر آن نهاد  .هم دارای مقدمه است راوی با
توصیف مقدماتی  ،هم شخ یت های داستان را معرفی میکند و هم مکان و زمان آن را و علت دعوا و نزاع محلی را
با یک مثل زیبا برای خواننده معلوم میسازد حادثه ابتدای روایت ( چراندن گوسفندان بدون پرداخت آب بها ) زمیناه
بوجود آمدن حوادث بعدی و اوج داستان می شود.
حوادث دیگر داستان :زدن گوسفندان با زنجیر به وسیله ی پیشکار اخلمدی  ،دشنام دادن به کردان ،دعوای دیور
با پیشکار با آلت نزاع محلی یعنی چوبدست .
اوج داستان  :اوج داستان زمانی اتفاق میفتد که پیشکار با ضرب چوبدست دیور  ،کشته مای شاود و باا زنادانی
شدن سه چوپان پایان میپذیرد.
)2مبارزه روستاییان و ایالت با طبیعت و موجودات طبیعی
کشمک و مبارزه شخ یت های داستان  ،برای گذران زندگی  ،و ادامه حیات و تهیه ابتدایی ترین لوازم زنادگی باا
طبیعت و موجودات طبیعی از م ادیق بارز حماسه در رمان کلیدر است .
از همان آغاز رمان خشکسالی و بی رحمی طبیعت با خشم به مارال چهره می نماید و دندان نشان می دهد .پادر
و نامزد به زندان میفتند بزمرگی دار و ندارشان را از آنان میگیرد  .مادر دهدار می شود و میمیرد و مارال  ،دختر
کرد ،تنها و تنها می ماند  ،یکه و تنها در برابر این همه م ائب و مشکالت که اگربرکاوه فرودمای آماد آن رااز پاای
درمی آورد( .نقل به مومون،ص 61رمان کلیدر)
گل محمد ههرمان داستان نیز در کشاک و بحبوحه ی زندگی دچار تنگی معیشت و بزمرگی گله ها مای شاود و
با وجود روحیه جاوانمردی و مناعات طبا  ،تنگای معاا و ساختی زنادگی تناگ او را میکشاد و او را وادار باه
درخواست از این و آن می کند به گونه ای که شرایط زندگی چنان سخت می شود که شخ یت های رماان باه ناان
شبشان محتاج میشود  ( .نقل به مومون از رمان کلیدر).
صحنه ی رکاب گرفتن گل محمد از قره آت(مبارزه گل محمد با قره آت )
روایت درخشان رکاب گرفتن گل محمد از هره آت از بخ های خواندنی و بی نظیر رمان کلیدر دولت آبادی است
این صحنه بی مانند و به یاد ماندنی  ،داستان رام کردن رخ به دست رستم دستان در شاهنامه حکیم فردوسی را در
اذهان و خاطر خوانندگان رمان زنده می کند.
اصل روایت رام کردن قره به دست گل محمد با تلخیص
جدال اول :در ابتدای این مبارزه گل محمد چشم در چشم هره می اندازد ...همانند دو کشتی گیر به هام نزدیاک مای
شوند گل محمد هم چنان پی میخزید و هره هم چنان ایستاده و خیره بود در حمله اول هره به دور خود درپییید و
تن تاب داد و پای پراند و گل محمد تن فر کرد و در غلتید دست و پایی جم کرد از جای جهید و آماده به خیاز
ایستاد.
جدال دوم  :هره این بار رویاروی حمله برد سم کوب پاهای پیشین اسب راسات شاد  ،مااری دم فرونشاانده در
زمین .سم ها به گ ونه ی دو سنگ بر کناره گوشها .اینک کوب  .چابک و چیره به خود گل محمد از ضارب رس باه
در پرید .اما هره آرام نمیگرفت  .و هرار بریده بود  .و همینان خشم ناک همیون پاره آت بی پروا بود و گاو هاا
تیز کرده بود و به گل محمد حمله ور میشد و گل محمد به تنگنا چنان در افتاده بود که اگر یک چشم برهم زدن دیر
میجنبید زیر سمهای سخت هره کوبیده میشد .
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جدال سوم:اسب نه تنها به سم بلکه به دندان هم می جنگید مبادا بازویت به دندان اسب گیر افتاد  .مارگ باایی
سر گل محمد پرپر میزد .زیور و شیرو هم (عالوه بر شیون بلقیس) به فغان درآمده بودند
_جلوی اسب را بگیر حرامزاده
این را زیور به مارال می گفت جیغ می کشید و نفرین میکرد .التماس می کرد و دشنام می داد .پناداری بار آتا
نشانده بودند.مارال آرام بود  ،آرام و کمی مبهوت  .شیرو بازوی مارال چسبیده بود و میگریست ،بلقیس به ساوی
خواهرزاده ا  ،علی اکبر حاج پسند  ،شتافته بود و از او مدد میطلبید.
جدال چهارم :گل محمد در این پیکار طاهت فرسا توانسته بود پنجه در لگام هره گیار بدهاد و باه یاال اساب در
آویزد ...هره همینان بی هرار شیهه میکشید گردن و سر می تکاند مگر بتواناد مارد از یاال خاود وا بکناد ساخت در
خشم سر پس می انداخت  ،سم بر خاک و سنگ می کوباند ...مرد را در هوا می تاباناد و از دور اگار مای نگریساتی
گل محمد انگار نیم تنه ای بود که در باد می چرخید گل محمد اسب را داشت مانده میکارد خواسات  ،هماین باود:
هدر دادن نیرو ی حیوان .بگذار چندان سم بر زمین بکوبد که خاک فغان کند.
جدال آخر و اوج داستان  :اینک سوار بر هره بود  ،هره به آسمان بر میجهید و سم میکوفت اما گل محمد بر پشت
اسب نشسته که گویی چسبیده بود گل محمد اسب را تازاند و بعد از مدتی به گندمزار برگشت از تن مرد و هره شط
عرق به راه افتاده بود گل محمد لگام کشید و رو در روی مادر و مارال ایستاد  .خسته  ،اما چیره بود.
نقد و تحلیل روایت
* این هطعه ی حماسی  ،ساختاری کامل دارد و در حکم یک داستان کوتاه است با تمام ویژگی ها و عناصر داساتانی
( حداهل دارای پنج رویداد و حادثه حماسی که این رویداد ها ارتباط منطقی دارند و داستان را به پی می برند تا باه
نقطه ی اوج برسانند ) سراسر ه ه حماسه و مبارزه و حمله و دفاع از هر دو سوی شخ ایت داساتانی اسات راوی
داستان چنان صحنه حماسی را زنده و تاثیرگذار وصف می کند که شیون و فغان تعدادی از شخ یت هاای ه اه را
موجب می شود :برخی از آنان گاهی جیغ می کشند وزمانی نفرین می کنند و دشنام می دهند و وهتی دیگر  ،التماس
می کنند و کمک میطلبند و بعوی از آنان گریه می کنند و بدون این که سخنی بر زبان بیاورند با رفتاار خاود طلاب
کمک می کنند مثل " شیرو بازون مارال را چسبیده بود و میگریست ".
*دولت آبادی در این شاهکار هنری ا _که بدون هیچ گزافاه ای دسات مریازاد هاا دارد _ در هالاب گفات و
گوهای زنده و توصیفات درخشان  ،داستایوفسکی وار به درون شخ یت های ه ه رفتاه و حاایت و احساساات و
روحیات آنان را با هلمی شیوا به ت ویر می کشد  :علی اکبر حاج پسند به این مبارزه و پیروزی گل محمد خوشابین
است .شیرو که جوان است و سرخو  ،شروع مبارزه را دوست دارد .زیور التفاتی به این مبارزه نمی کناد چارا کاه
خو ندارد گل محمد در این مبارزه پیروز شود اگرچه شکست او را نمی تواند ببیند.بلقیس دو دل و موطرب ایان
مبارزه است و سرانجام مارال  ،که هم هلب برای هره می تپد و هم دل پی گل محمد است آرام و کمای مبهاوت
به صحنه می نگرد .
فهرست حماسه ها و مبارزات گل محمد
بر اساس روایات موجود رمان  ،عناوین مبارزات و جنگ و گریز های گل محمد و یاران در برابر جور و ساتم باه
شر زیر میباشد :
*هجوم و یور پنج سوار کلمیشی به هلعه ی چارگوشلی به ه د ربودن صوهی،معشوق مدیار  ،و کشاته شادن
حاج حسین چارگوشلی و مدیار عاشق در این پیکار .
*جدال با دو مامور دولتی و کشته شدن آن دو  ،به دست گل محمد با کمک خان عمو و بلقیس.
*کشته شدن علی اکبر حاج پسند به دست گل محمد پس از فرار از زندان با همدستی ستار .
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بعد از حوادث یاد شده  ،کار و بار گل محمد و هم پیمانان بای میگیرد و تا آنجا پی میرود که حق دهقاناان و
کشاورزان را از اربابان ستم پیشه می ستاندو در چند منطقه  ،حکومت محلی تشکیل می دهد و مباارزات خاود را باا
عوامل جور و ستم و سرکوبگر ( فئودالها ،خوانین  ،نمایندگان حکومت همیون ژانادارم و افسار )آغااز مای نمایاد.
سراسر این دوره از حیات سیاسی و اجتماعی ههرمان داستان  ،پر از حماسه و پیکار و جنگ و گریاز اسات مباارزه
ای آگاهانه و در عین حال جوانمردانه.
پایان و اوج تراژیک رمان کلیدر
و سرانجام داستان مبارزه و پیکار گل محمد به پایان می رسد و پس از کشمک ها و زد و خورد ها خونین و جنگ
و گریز ها و تعقیب ها اوج حماسه و مبارزات او و همدستان با اوج داستان گره می خاورد او و هام پیماناان در
جبهه ی حق  ،خیر ،پاکی و جوانمردی هرار دارند و دشمنان که سر سپردگان و عوامل سرکوب گر دولتی و انساان
های متملق و چاپلوسند در برابر او در جبهه ی باطل  ،شر ،پلیدی و پلشتی هرار دارند.
دشمنان با اتحادی نامیمون  ،او و یاران را در منطقه ای کوهستانی به نام " کوه سرخ" به دام می اندازناد و در
یک مبارزه یک طرفه و نا عادینه او و همدستان را به شهادت میرسانند و در حقیقت درخت آزادگی و جاوانمردی
با ریختن خون آنان سیراب می شود و حماسه و دیوری آنان  ،برای همیشه در کنار آزاد مردانی چاون اماام حساین
(ع)  ،آزادی خواهان مشروطیت و مبارزان نهوت ملی نفت ایران در تاریخ این مرز و بوم کهن به ثبت میرسد.
شباهت تراژدی قیام ملی گل محمد با قیام امام حسین (ع)
یکی از منتقدان رمان کلیدر در مقاله ی تراژدی عاشورایی و آفاق معنوی کلیدر  ،شاباهت مباارزه ی گال محماد باا
ستمگران را از جنبه های مختلف با هیام امام حسین (ع) در کربال شبیه میداند " :تراژدی کلیدر  ،باا تاراژدی عاشاورا
هم در اجزا و عناصر ساخت داستان و هم در سلسله وهای و رویداد های منجر به درگیری نهایی شباهت دارد و این
شباهت هر چه به پایان حادثه نزدیک می شویم بیشتر می شود .
شباهت رفتارها  ،انسجام خانواده و یاران و عزم جزم همه  ،شب  ،محاصره  ،انتخاب بودن یاا نباودن  ،رخ ات
دادن به یاران  ،حق الناس را ادا کردن  ،سر های بریده ،زنان باهیمانده و یاران که دربرابر یزیدیان سر های خود را باه
سرفرازی بای میگیرند و هیچ عجز و یبه ای در حتی مویه ای _ به هنگام حواور دشامن _ بار کشاتگان خاود روا
نمیدارند و ( " ...شیرمحمدی  0831ص.)811
ابیات محلی درباره گل محمد(مبارزه و کشته شدنش)
نگارنده در این نوشتار و در بخ و تنه اصلی مقاله با اوردن شواهدی از رمان ویژگی های حماسای آن را برشامرده
و صحنه ها و رویداد های رزمی رمان کلیدر را که زبان و ساختار حماسی داشاته باه صاورت م اداهی و کااربردی
تحلیل نموده وحماسی بودن این اثر داستانی را به اثبات رسانیده است.
عالوه بر نشانه های حماسی موجود در رمان – که به شر باز گفته شد -در ابیات محلی به جا ماناده در بااره ی
هیام گل محمد و کشته شدن نیز نشانه های عناصر رزمی و حماسی مشاهده می شود .ایان ابیاات نیاز هام از نظار
واژگانی و زبانی دیلت بر حماسی بودن دارد و هم از منظر محتوایی و معنایی .برای روشن شدن موضاوع و تجسام
عینی نشانه های حماسی اشعار یاد شده ابیاتی به عنوان شاهد مثال اورده می شود)6(.
چهاربیتی های محلی درباره گل محمد(از زبان مادر )
صدبار گفتم همیی مکن ننه گل ممد
زلفای سیار هییی مکن ننه گل ممد
صدبار گفتم پالو مخور ننه گل ممد
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وردور کوها تاو مخور ننه گل ممد
وصف شما در ایرونس ننه گل ممد
عکس شما در تهرونس ننه گل ممد
کو جرق جرق شمشیرت ننه گل ممد
کو درق درق هفت تیرت ننه گل ممد
اسب سیات دجولونس(در جوین است) ننه گل محمد
ای جولونا (این جوین ها) همیشه نیست ننه گل محمد
فشنگ د بند هطار،هطار ننه گل محمد
وخ بار(ورخیز برو) به جنگ سبزه وار ننه گل محمد
ایی بمیره هاتلت ننه گل محمد
خنک رو و دل و مارت ننه گل محمد
نتیجه گیری
با توجه به پرس های پژوه و پاسخ های داده شده به آن معلوم شد که  :اگر چه رمان کلیدر دولت آبادی رماانی
است تاریخی و واهعی که دارای واهعیت اجتماعی و سرنوشت تاریخی اند اما با عنایت باه دیادگاههای تعاداد هابال
توجهی از منتقدان کلیدر و دیدگاه نویسنده ی رمان و نیز زبان و واژگان حماسی و عناصر رزمی و ساختار روایای و
حوادث داستانی  ،می توان کلیدر را در زمره یک اثر حماسی معاصر هرار داد.
نیز معلوم گردید که جدال ها و ستیزه ها از جای جای رمان کلیدر و در ساطو و ییاه هاای مختلاف آن نماود
عینی دارد .ستیز های کلیدر را در سه ییه زیر برکاویدیم و از هر نوع آن  ،یک شاهد از رمان انتخاب کردیم و به نقد
و تحلیل آن پرداختیم .
*ستیز آدم های ه ه با هم
*جدال انسان های داستان با طبیعت
*و در نهایت ستیز و مبارزه گل محمد و هم دستان با عوامل ستمگر.
نگارنده شواهد متعددی از صحنه های رزمی رمان کلیدر را که زبان و ساختار حماسی داشته به صورت م اداهی
و کاربردی تحلیل نموده و رزمی بودن این اثر داستانی را به اثبات رسانده است نیاز باا آوردن نموناه هاایی از رماان
ثابت کرده است که دولت آبادی حتی از عناصر و واژگان بزمی و غنایی لحن و فوای حماسی آفریده است .
نویسنده در بخ هایی از نوشتار  ،زبان و ساختار رمان کلیدر را با زبان حماسی شااهنامه فردوسای  ،در وصاف
ها عناصر طبیعی و طل وع و غروب خورشید و ستارگان و استخدام از عناصر و واژگان بزمی و غنایی در خلق لحن و
فوای حماسی با هم مقایسه کرده و مشخص گردید که زبان هر دو اثر حماسی است و رزمی.

پینوشت
.6یکی از بازماندگان خانواده کلمیشی که هم اکنون در سوزن ده زندگی می کند فرزند خان محمد به نام محماد کلمیشای گلازاده اسات
نگارنده در خرداد ماه سال  30شمسی با وی دیداری داشته ام وی متولد سال  0886است و هم اکنون (یعنی سال  )30چهل و پنج سال
دارد  .طبق گفته ا ش ماهه بوده است که پدر خان محمد دار فانی را وداع گفته و هم او گفت که پدر پس از کشته شدن گل
محمد و یاران  ،جالی وطن اختیار کرد و به کربالی معلی مشرب شد و پس از چند سالی به منطقاه برگشات و همانگوناه کاه گال
محمد و خان عمو ب او گفته بودند تقاص خون آنان را از اربابان گرفت و پس از بازگشت از کربال یکای از خاناان منطقاه را در سار
مزرعه با ات سوزاند همینین او گفت که هربان بلو یکی از شخ یت های رمان کلیدر تا پارسال زنده بود و در زمان حیات چنادین
بار به سوزن ده آمده بود هم اکنون فرزندان هربان بلو در روستای رباطی سکونت دارند.
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. 6مردم منطقه این چهار بیتی ها را (که از زبان مادر گل محمد گفته می شد چه روزها و چه شب ها که در عروسی ها و در محافل شبانه
یا در موه درو کردن گندم یا هنگامی که زن ها پینه میرشتند می خواندند ( 61سال با کلیدر ، 0831،ص)830
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