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 چکیده

هایش تلفیقی  هوشنگ گلشیري از جمله نویسندگان مدرنیسم موفق ادب فارسی است که نوشته
اي است با افکار پیچیده و در عین  شرقی است. او نویسنده-از سبک غربی و فرهنگ اسالمی

هاي ساده که در پس این الفاظ صریح و قابل فهم، نمادهایی خاص و ناب،  پردازي حال با لفظ
ها به عظمت وسعت دید نویسنده پی  اي که ذهن پژوهشگر با کشف آن است به گونه پنهان
است. در این  دست تاریک، دست روشنهاي قابل تأمل و نمادین  او  برد. از جمله داستان می

آلیسم و با استفاده از فنون نویسندگی در  اندیشی یک نویسندة ایده داستان نویسنده با ژرف
دختر بورخس و همچنین با استفاده از چارچوب داستان  زخم شمشیرانند هاي غربی هم داستان
به صورت  سمبلیک و راهبردي به  فرج بعد از شدت،از قاضی تنوخی، صاحب کتاب  قاضی

 پردازد. در این جستار، تأثیر دو داستان  دختر کننده جامعۀ خویش می بیان مفاهیم عمیق و تعیین
از خورخه لوئیس بورخس بر داستان  شمشیر زخمنیز  و شدت از بعد فرجدر کتاب  قاضی

 نوشتۀ هوشنگ گلشیري تحلیل و واکاوي شده است. دست تاریک، دست روشن
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 مقدمه

ذهن را به او  گلشیري از نویسندگان زبردست معاصر است که سبک نویسندگی جریان سیا ل
ترین اثري که او بر این اساس نوشت و از طریق ). مهم224: 1388دهند (گلزاري، نسبت می

بود که در دهۀ چهل به چاپ رسید. گلشیري  شازده احتجابآن به شهرت رسید رمان کوتاه 
 کنداز نمادهاي بسیاري استفاده می -هایشو همچنین در مجموعه داستان-در این رمان کوتاه 

نماد «کنند؛ این مفاهیم یا هاي متضادي را خلق می که در تقابل با یکدیگر قرار دارند و معنی
مرگ و زوال و فساد، و یا تصویرهایی را که نماد حیات و شکفتگی و باروري، است تداعی 

 ).163: 1385(ثروت، » کنندمی
ایران همانند صادقی و  نویسان معاصر هاي داستان هاي هنرمندانه از نوشته تقلید و اقتباس

نویسان شهیر غرب همانند کافکا و در عین  هاي داستان گیري از تکنینک هدایت و همچنین بهره
هاي  هاي داستان ترین ویژگی هاي کهن فارسی از مهم هاي برخی داستان حال، توجه به شاکله

ی داشت، اما هاي مختلف استعداد شگرف روي از سبک گلشیري است. هرچند گلشیري در دنباله
نویسی بازج ست.  هاي مختلف داستان نبوغ و نوآوري اصلی وي را باید در امتزاج روش

  براي  دهنده  پوشش  قالبی و  تمثیل  عنوان  به  قدیم  هاي قصه  بعضی ساختار و  سوژه از  استفاده«
 تا 32  هاي سال  بین در  آن  کثرت  رغم به  که  است  متداولی  روش روز،  سیاسی  موضوعات  طرح

 با  که گردد می باز  هدایت  ادبی  فعالیت  هاي سال  نخستین  به معاصر  ادبیات در  آن  قدمت ،57
 تمسخر و هجو  به را  جامعه  سیاسی جو  بر  جاري هنجار خود طنزآمیز و  سیاسی  هاي قضیه
  شده  نگاشته  شب  یک و هزار از  مشابهی  حکایت  اساس بر  که دیو و گیر ماهی  حدیث.  گرفت
.  است  کهن  داستانی  فرهنگ از  گلشیري  تأثیرپذیري و  مندي عالقه  وضوح پر  هاي نمونه از  یکی
 با را  داستان  فضاي و  زمینه و  ...زمان روایت  موضوع و محور از  کامل  اقتباس بر  عالوه او

 و ، آورده  حال  زمان  به  زیبایی  به دارد امروز  نویسی داستان  یافته  تکامل  هاي شیوه بر  که  تسلطی
). گلشیري در 40: 1386(شیري، »  است  بخشیده  همسویی ها داستان  ترین مدرن با را  آن  بافت
و گفتیم که «ها و آثارش چنین نوشته است:  اي دربارة ویژگی  نوقدمایی بودن  داستان مقاله

گرفته از این و آن با  هایی است به وام یست، تک همخلوق ذهنی خالق، نسخۀ برابر با اصل ن
پارها، در مجموعیت بخشیدن به  اي از خود و سرانجام در کلی ت در فراهم آوردن تک ه خمیرمایه

ها، این نویسنده است که عامل اصلی است و حاصل، چیزي است که از این پیش نبوده و  آن
 ). 288: 1381(گلشیري،  »شاید از این پس به تقریب المثناهایی پیدا کند
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باید گفت که از مهمترین خصوصیات بارز سبک نویسندگی گلشیري بیان مضامین سنتی در 
خواهد مدرن بنویسد اما ذهنیتی درگیر با مفاهیم سنتی دارد. براي هاي مدرن است. او می قالب

اما حرکت برد، مانده در مناسباتی معاصر، از صناعت رمان بهره می اي عقبتوصیف جامعه
). گلشیري 516: 1393نیا،  ها با متافیزیک است. (ارزندهگیري شخصیتداستان بر اساس ارتباط

پردازد که در این از طریق قوالب مدرن رمان و داستان کوتاه به فرهنگ و آداب و سننی می
به گیر جامعه است و از پویایی و حرکت آن عصر مدرن دیگر به کار نیست اما همچنان گریبان

هاي اجتماعی با بیمار نشان دادن کاهد. نمایش نابهنجاريسوي رشد و پیشرفت و تعالی می
 ).230: 1395ها، یکی از شگردهاي کارآمد در شیوة گلشیري است. (شیري، آدم

با » دست تاریک، دست روشن«در این مقاله ضمن بررسی، تحلیل و مقایسۀ عناصر داستان  
به » فرج بعد از شدتدر کتاب  دختر قاضی«و همچنین قصۀ » زخم شمشیر بورخس«داستان 

هاي گلشیري تحلیل و بررسی  اي برجسته از تکنیک نوقدمایی در برخی داستان عنوان نمونه
ها، مانند  شده است و با بهره گرفتن از بعضی عناصر برجسته، مهم و نزدیک به هم این داستان

هایی که ها، کانون روایات، کشمکشهم شخصیتبینی نزدیک به ها، جهانپردازي نوع شخصیت
پردازي و  کنند و نیز صحنهشوند و مراحل یا منازلی که طی میها مواجه می ها با آنشخصیت

ها احاطه دارد، تأثیرگذاري و ردپاي هر یک از این دو داستان در فضا و رنگی که بر داستان
 نشان داده شده است. دست تاریک، دست روشنداستان  

 هاي پژوهش هدف و پرسش
دست تاریک، دست هاي بین داستان هدف اصلی در نگارش این مقاله مقایسه و یافتن شباهت

و در عین حال تأثیرپذیري گلشیري  فرج بعد از شدتگلشیري با دختر قاضی در کتاب  روشن
در جاي اثر بورخس است. در اینجا با اکتفا بر این حد  زخم شمشیردر این داستان از داستان 

خود اساسأ به این داستان و ذکر وجوه شباهتش با داستان گلشیري خواهیم پرداخت و خواهیم 
ها به  ها تأثیر پذیرفته و از اجزاي تشکیل دهندة آن گفت که گلشیري چگونه از این داستان

در داستان خویش استفاده کرده است. در مجموع در این پژوهش سعی بر آن شده » نماد«عنوان 
 به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: که

بورخس  زخم شمشیربه داستان  دست تاریک، دست روشنآیا گلشیري در داستان  .1
 نظر داشته است؟
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را از داستان دختر قاضی در  داستان دست تاریک، دست روشنآیا گلشیري محتواي  .2
 برگرفته است؟ فرج بعد از شدتکتاب 

 ستان مذکور به چه شیوه و اساس است؟تأثیرپذیري گلشیري در این داستان از دو دا .3

 پیشینۀ پژوهش
نویسی هوشنگ گلشیري به تفصیل سخن گفته کتاب  از جمله تحقیقاتی که دربارة شیوة داستان

) است. مؤلف در این کتاب به نوع نگرش نویسنده، شیوة 1395(شیري، » ک شی جادوي جن«
اخته است. شیري عالوه بر این، به نویسی پرد پردازي او و عقایدش در زمینۀ داستان داستان

ها را در  هاي گلشیري نیز پرداخته و جایگاه آنهاي مهم و اثرگذار داستاناغلب شخصیت
اند را نیز مورد بررسی قرار داده است. ها نماد چه تیپی از جامعه که این شخصیت داستان و این

: کتاب نقد«رانده مقالۀ  اثر دیگري که در ارتباط با دست تاریک، دست روشن گلشیري سخن
) 1375(دستغیب، » گلشیري هوشنگ) 1374( داستان مجموعه روشن؛ دست تاریک، دست

دست تاریک، هاي گلشیري از جمله گر در این تحقیق به نقد مجموعه داستان است. پژوهش
کند که این داستان تأثیر گرفته از داستان پردازد و به صورت گذرا اشاره میمیدست روشن 

هاي دیگري که به تحلیل این  است. از جمله پژوهش فرج بعد از شدتدختر قاضی در کتاب 
» از دست تاریک، دست روشن گلشیري تا زخم شمشیر بورخس«داستان پرداخته مقالۀ 

هاي محتواي دو اثر و ) است. پژوهشگر در تحلیل خود به بررسی شباهت1397(اسحاقیان: 
رداخته که البته تا همین حد درك تأثیرپذیري نویسنده از تأثیرپذیري گلشیري از بورخس پ

ها را به درستی بورخس در پژوهش او پذیرفتنی است و از نظر نگارندگان، ایشان نوع شباهت
، فرج بعد از شدتدرنیافته است و ضمنا  درنیافته که گلشیري اثر اصلی را از داستان قاضی در 

 نیمۀ تاریک ماهبررسی مجموعه داستان «ن باره، مقالۀ ها در ای پذیرفته است. از دیگر پزوهش
(دریایی و دیگران، » شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت هوشنگ گلشیري بر اساس زیبایی

 دست تاریک، دست روشنشناسانۀ داستان  ) است؛ پژوهشگران در این مقاله وجه زیبایی1396
دارند دهند، اما بیان نمییل و بررسی قرار میهاي او مورد تحلگلشیري را در کنار دیگر داستان

 که این داستان تأثیر پذیرفته از چه داستانی است.
 بورخسزخم شمشیر  گلشیري و دست تاریک، دست روشن   -1

 هاياي است که در طول تاریخ مسیر زیادي را پیمود تا سرانجام مکتبادبیات تطبیقی حوزه
ه تنها باعث تأثیر آثار ادبی یک ملت بر یکدیگر شد، گوناگونی را به خود اختصاص داد و ن
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-بلکه سبب شد تا ادبیات ملل دیگر نیز تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرند و آثار ارزشمند و بی
 ریشۀ کشف به« علمی است که تولد یابد؛ بنابراین ادبیات تطبیقی نظیري در همین حوزه

 با ملی تالقی ادبی ات تکاملی روند د. ضرورتپردازمی ملی ادبی ات در فنی و هاي فکريجریان
» کنندمی همکاري یکدیگر با ملی و انسانی هاياندیشه تعالی در که است ادبی ات جهانی

). گلشیري از جمله نویسندگان مدرن است که با ریختن محتواي 33: 1373(غنیمی هالل، 
ی را در حوزة ادبیات تطبیقی هاي شرقی و اسالمی در قالب و الگویی غربی فن نویسندگآموزه

هاي ارزشمند و به سهم خویش اعتال بخشیده است. او با این تلفیق توانسته است داستان
است که با خواندن آن  دست تاریک، دست روشنماندگاري خلق کند که از جملۀ آنها داستان 

را خوانده و  شویم نویسنده این داستانبورخس متوجه می زخم شمشیراش با داستان و مقایسه
هاي ادبیات تطبیقی که اندیشه و قلم پژوهشگران ترین مؤلفه          به آن نظر داشته است. یکی از مهم

-این حوزه را به خود اختصاص داده، بحث تأثیر و تأث ر است که از عقاید مکتب فرانسه برمی
خص با ادبی ات سایر ملل یا به مقایسۀ ادبی اتی مش«آید. در واقع ادبیات تطبیقی در مکتب فرانسه 

ها با اثري مشابه در ها عنایت دارد. همچنین به مقایسۀ یک اثر ادبی در یکی از زبان برخی از آن
 ). 17: 1382(کفافی، » ورزدزبانی دیگر اهتمام می

-هایی که گلشیري در آن به صورت واقعاز جمله داستاندست تاریک، دست روشن داستان  
ساده نمادپردازي کرده است. او در این داستان گروهی را به عنوان عوامل  گرایانه، طبیعی و

آور و عوامل رشد و کند و گروهی را پیامفساد، بدبختی، پژمردگی و فالکت معرفی می
شکوفایی و سعادت. هوشنگ گلشیري به سبب سبک خاص نوشتاري خود، کلمات را 

چیند اي خاص کنار هم میبرد و به شیوهار میبریده با جابجایی فعل و فاعل و قید به ک بریده
که این خصیصه سبک وي را به نویسندگان سوررئالیسم نزدیک کرده است. چه بسا محصول 

هاي رؤیاگونه و تداعی معانی آزاد، ترتیب غیرمنطقی و غیرحقیقی حوادث، توالی«سوررئالیسم 
و ترکیبات دستوري غیرمعقول  ربطمانند، ترکیب تصاویر عجیب و غریب و ظاهرا  بی کابوس

ها مواردي است که در سبک نگارش گلشیري از جمله در  ). این278(همان: » در ادبیات است
خوریم. گلشیري در این داستان مانند دیگر ها برمی با آندست تاریک، دست روشن داستان 
یی که یک جامعه ها و خطرهاها، اضطرابکوشد با به تصویر کشیدن نابسامانیهایش میداستان

توان نام آرمانی را بر آن نهاد که نیل به این کند، جهان جدیدي را ارائه دهد که میرا تهدید می
پذیر است؛ اما گاهی او از این هم پاي  دنیاي آرمانی فقط با علم و آگاهی و هوشیاري امکان

و قطع عضو و غیره  ها را به واسطۀ نمادهایی همانند طلسم و جادو نهد و ناهنجاريفراتر می
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اي از این شگرد است. نویسنده نمونهدست تاریک، دست روشن دهد. شیوة نگارش نشان می
ها، استیالي ناالیقان و ناآگاهی مردم و تن دادن به حکومت مفاسد اجتماعی، دروغ و خیانت

آگاهی و کشد. او ناگونه افراد را در قالب نمادي مثل چیرگی طلسم بر مردم به تصویر می این
داند که جز با علم و آگاهی شکسته نخواهد شد پذیرش مردم در برابر ظلم را مانند طلسمی می

اي براي پیشرفت علمی خود تالش نکند، هرچند که مبارزة تن به تن کند، تا و اگر جامعه
همیشه در احاطۀ این س حر باقی خواهد ماند. بر این اساس در این تحقیق به پیروي از مکتب 

زخم شمشیر و  دست تاریک، دست روشنهاي دو داستان أثیر و تأث ر به کشف شباهتت
 و سطح تأثیرپذیري گلشیري از آن پرداخته شده است. بورخس

 دست تاریک، دست روشن -1-1
دهد روند  این داستان نمادین گلشیري بر این اساس است که: راوي داستان از جریانی خبر می

براي او رخ داده است. بر این اساس که به دنبال تغییراتی مبنی بر اش که در روزگار جوانی
شود که در مسیر با جوانی دهد راهی  والیت خود میاصالحات ارضی که در کشور رخ می

کنند گو می نها در طول راه با یکدیگر گفت شود که از قضا مقصدشان نیز یکی است. آآشنا می
شود. راوي داستان ا هم متفاوت است و سبب جدلشان میگویند که اغلب بو از عقایدشان می

آقاي کاظمی شخصیتی است که در داستان به آگاهی از مسایل روز و مدرنیسم مانند اصالحات 
دهد و در پی همین امر راهی والیت ارضی و چگونگی مالکیت اشتراکی رغبت نشان می

خورد. شهر به این جوان بر می شود که به طور اتفاقی در راه منتهی به همینسفیددشت می
که در شبانگاهی در  گذارند تا ایناند و ماجراهایی را پشت سر میها در طول مسیر با هم آن

سال که شمشیري بر دیوارش آویزان است شوند و در بنایی کهنآستانۀ شهر وارد قبرستانی می
کند ارباب شهر برخورد میجا با دختر نباش  پور در آن پردازند. رحمت حاجیبه استراحت می

آید، شود و سپس در صدد ازدواج با او بر میاش میگیرد و شیفتهو از آن پس رد  کارش را می
پور در جریان داستان جوان انجامد. رحمت حاجیآن هم ازدواجی که فرجامش به جدایی می

مل آن قد علم مبارزي است که پس از پی بردن به ریشۀ ظلم و ستم در جامعه در مقابل عوا
گذارد. او در داستان، نماد هاي درخوري از خویش به جاي میها و قابلیتکند و رشادتمی

-کسی است که به اصالت آداب و رسوم کشورش پایبند است و در حفظ و زنده نگه داشتن آن
د پایکند سایۀ شوم تجاوز اجنبی را از روي آن بزداید؛ اما دیري نمیکوشد و تالش میها می

پرستان سلحشور از صحنۀ روزگار  خواهان و وطن آید و مانند بسیاري از آزاديکه از پاي در می
 شود. درادامۀ مقاله به تفصیل در این باره بحث شده است.محو می
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 هوشنگ گلشیري و خورخه لوئیس بورخس -1-2
 من«رخس اي را با وام گرفتن از یکی از جمالت مشهور بو گلشیري دربارة بورخس، مقاله

و با همین عنوان دربارة وي و آثارش نوشته که احمد  »باشم دیگري خواهم می ام، نکرده زندگی
: 1381آورده است. (گلشیري،  هزارتوهاي بورخسمیرعالیی این مقالۀ گلشیري را در کتاب 

 از (اعم  را خودم از اي پاره که آن براي«). گلشیري در آغاز مقاله چنین نوشته است: 296 -286
 شدن، دوپاره رساند، می چاپ به و نویسد می را اش) رسیده صورت به هاي کشف یا و ها تجربه

 تواند می که شده دیگر منی اوست، هم اي پاره. است ضرورتی شعر، هر یا داستان هر با هم آن
). گلشیري در این مقاله 287(همان: » بپذیرد یا کند رد را 1945 سال بورخس عقاید مثال 
دهد این داستان بورخس را  بورخس نیز دارد که نشان می زخم شمشیرلی بر داستان تحلی

شود دید،  شدة بورخس می هاي ترجمه را در تمام داستان دیگريجلوة این «خوانده بوده است. 
گوید، از مردي به نام  ، راوي داستان براي بورخس از دیگري سخن میزخم  شمشیرمثال  در 

از  ). تأثیرپذیري گلشیري290: 1381(گلشیري، » و چنان کرده است سنت مون که چنین وین
» وارگی بورخس«سبب گردیده که گاه محققان از اصطالح  هایش داستان از شماري بورخس در

 به چه اگر گلشیري، آثار از برخی وارگی بورخس. «براي شماري از آثار وي استفاده نمایند
 خصلت خودنمایی دلیل به آن مفهومی حوزة که ددار صرف گزینی شیوه یک از حکایت ظاهر
 هاي اقتباس قلمرو به و است هدف بی هاي طلبی تفن ن و تقلید از دور به کامال  نویسنده، از خال قه
 و ها شیوه مشابهت در باید را بودگی همسان این اساسی ارکان آن، از فراتر اما نزدیک، هنري
 نظر به همه این با« ).139: 1391شیري، ( »کرد جستجو دو آن در نویسی داستان هاي شاکله
 نویسندة توجه از باشد، باختین آراي تاثیر تحت که آن از بیش و پیش گلشیري که رسد می

). در 40: 1395(خجسته و دیگران، » است برده بهره دیگري مفهوم به بورخس، آرژانتینی؛ شهیر
ه و گاه حتی خود را با وي مقایسه مجموع باید گفت که گلشیري با بورخس کامال آشنا بود

 ).207: 1373کرده است. (براهنی، 
 بورخس زخم شمشیر  -1-3

کند که: هنگام جنگ ایرلند نیز راوي به عنوان شخصی ایرلندي بیان می زخم شمشیردر داستان 
دوست دوشادوش یارانش در صدد کسب  خواه و وطن و انگلیس به عنوان سربازي جمهوري

خواه و شود که او نیز آرمانمحبوبش است که در این بین با سربازي آشنا میاستقالل کشور 
کنند و از این طریق به ها در آغاز آشنایی با هم مسیري را طی می پرست است. آن میهن

کنند که برند و با یکدیگر جدل و مخالفت میهاي عقیدتی یکدیگر پی میها و تفاوتشباهت
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اب و رسوم اصیل وطن است، اما دیگري (راوي) از تغییر و یکی خواهان اثبات و حفظ آد
رسند صداي که وقتی به مکانی دورافتاده می آید؛ تا اینپویش به سوي دنیاي جدید بدش نمی

-گریزند و مسیرشان تغییر میرسد که به سبب ترس از جان میشلیک گلوله به گوششان می
گیرد و دستش ی مورد اصابت گلوله قرار میکند؛ و در نهایت، راوي به دست سربازان انگلیس

رسند که در آن عمارتی شود. در آغاز شب به مکانی مرموز و وهمناك در جنگل میزخمی می
هایش پر از شمشیر و تفنگ و قدیمی از یک ژنرال قرار دارد. عمارتی عجیب و مرموز که اتاق

برد در حالی که دوستش ه سر میاش را در خانه ب کتاب است. راوي تقریبا  تمام مدت بیماري
شود و تعداد زیادي از سربازان دشمن را هر روز به قصد مبارزه با متجاوزان از خانه خارج می

گردد متوجه که سرانجام وقتی به عمارت قدیمی نزد دوستش بر می آورد؛ تا ایناز پاي در می
دهد تا ه سربازان دشمن لو میشود که او دارد از طریق تماس تلفنی، او و جایگاهشان را بمی

پرست به دلیل این خیانت، دوست  بدین طریق جان خویش را نجات دهد. اما رفیق وطن
-اش میهاي عمارت زخمی بر پیشانیکشد و تنها با تیغ شمشیري از همان اتاقخائنش را نمی

 ).91: 1381اش بماند. (بورخس، کارد که تا پایان عمر ننگ این عمل بر پیشانی
خورد، نوع کانون روایت دو اولین شباهتی که بین دو داستان به چشم میزاویۀ دید؛  -1-3-1

راوي   زخم شمشیرمون در داستان  سنت شود. جان وینداستان است که در قالب راوي بیان می
سرگذشت خود براي بورخس، کسی است که به حزب کمونیسم و مالکیت اشتراکی عالقه 

توانست هر بحثی را با تمام اوراق یک کتابچه کمونیستی را خوانده بود و میتقریبا  «دارد و او 
هاي کثیف ماتریالیسم دیالکتیک به نتیجه برساند. مون تاریخ جهان را منحصر به کشمکش

). این ویژگی 92(همان: » دانست و اذعان داشت که پیروزي انقالب محتوم استاقتصادي می
خورد. کاظمی نیز به چشم می دست تاریک، دست روشندر شخصیت کاظمی راوي داستان 

اش مصادف بود با پور، کسی است که زمان جوانی هاي رحمت حاجیدر مقام ناشر داستان
رغم شغلش  رعیتی و جنگ بر سر نوع مالکیت (خصوصی یا اشتراکی). او علی-حکومت ارباب

شده؛ اما برخالف این به  شچندان اهل مطالعه نیست، به خصوص مطالعۀ متون قدیمی و فرامو
موضوعات روز یا به قول خودش موضوعات اجتماعی عالقۀ بسیار دارد و مصر انه تغییرات 

کند. بدین هاي اجتماعی و اقتصادي را دنبال میآمده در سطح کشور، اعم از کشمکش پیش
راهی سبب است که او به دنبال سیري عطش درون و خبر گرفتن از اصالحات ارضی از تهران 

کند. شود و از شیوة اصالحات ارضی اطالع حاصل میاش میسفیددشت، والیت آبا و اجدادي
جا  من آمده بودم سر و گوشی آب بدهم. ببینم مثال  اصالحات ارضی چقدر جد ي است. این«
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زمین سنگ چیده  ها هم راه افتاده بودند و هرکدام دور یک تکهکاري داشتند و رعیتبیشتر دیم
ها را برده بودند توي ها ریخته بودند و همۀ خرمنکوبی ژاندارمو بعد هم موقع خرمن بودند

فکر زمانی که با قانونی ناساز و  ). قاعدتا  فردي روشن465: 1380(گلشیري، » انبار اربابی
تواند نسبت به قانون متقابل با آن که کند به یقین نمیظالمانه در سطح جامعه مخالفت می

دهد که او تفاوت عمل کند. از این رو عملکرد کاظمی نشان مییز است، خنثی و بیآم مصالحه
پذیرد؛ زیرا وقتی از نیرنگ و خیانت ارباب و مالکیت اربابی و بیگاري کشیدن از رعیت را نمی

ها زمینه را براي بروز یک  آن رود و با برمال کردن دسیسۀیابد به فرادنبه میکدخدا آگاهی می
 سازد.قطعی فراهم میانقالب 

دوستان هر دو راوي داراي افکاري نوستالژیک و وفادار به ها؛ بینی شخصیتجهان -1-3-2
اي اند که فرهنگ اصیل کشور مألوف خود را مانند مدینه فاضلهع رق و آداب بومی وطن

ایش خبري است، چیزي خاك است، رحمت گفته: زیر این خاك هر گوشه«کنند. ستایش می
) در زیر خاك وطن کدام خبر 465(همان: » اش هزارها سال عمر داردي شکستهتیلهیک 
اند دفن تر از این است که تن مردمانی که در راه پیشرفت و استقالل آن جان نثار کرده مهم

است. این سخن گویاي آن است که زیر خاك وطن  من جسد مردمانی آرمیده که به خاطر 
ایش تاریخی وسیع و عظیم نهفته است که ي هر گوشهو در حافظهاند حفظ ناموس آن جنگیده

هزاران سال عمر دارد. در داستان  -اياگرچه کوچک به قدر تیله-سرمایۀ فرهنگ و تمدنش 
کند: گونه تعریف می بورخس دوست راوي مدینه فاضله و تاریخ کشورش را این زخم شمشیر

و سرزمین غیرقابل تحمل حال بود، بل سرزمینی بود  ایرلند براي ما نه تنها مدینۀ فاضلۀ آینده«
 ).92: 1381(بورخس، » ها شکل گرفته بودهاي تلخ که طی سالاي از افسانهبا گنجینه

شباهت دیگري که بین این دو داستان وجود دارد تضاد بین آرمان ها؛ کشمکش -1-3-3
ند دست از عقاید خود بکشند. کدام حاضر نیست گرایان است، تا جایی که هیچ نوگرایان و سنت

مون نماد آن تیپ از مردم جامعه است که خواستار تغییر جامعه در راستاي مسائل  سنت وین جان
دیگر شب «پردازد. ها با دوست خود به بحث و جدل میروز است و در این رابطه تا ساعت

گذشتیم و به خیابان  شده بود. در حالی که اختالف ما همچنان باقی بود، از سالن و از پلکان
-تاریک رسیدیم. حالت رك و راست و تسلیم ناپذیري او بیش از عقایدش در من اثر می

» زدکرد، او با تحقیر و نوعی خشم خودش را مقدس جا میگذاشت. دوست جدیدم بحث می
بند است و عقاید او را )؛ اما دوست مون برخالف او به همان سنت دیرین خود پاي92(همان: 

ها به شب  گذارد. پایان بحث آنپذیرد و تنها حالت رك و صریحش است که در او اثر میینم
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نیست  -گرایان نوگرایان و سنت-انجامد، این نشانۀ خوبی بین سرانجام دو دسته و تاریکی می
 و گویاي بدفرجامی و خیانت یکی بر دیگري است.

د در حالی که هر کدام عقاید کننروند با هم صحبت میرحمت و کاظمی در راهی که می
قرار گذاشتیم تعطیالت «خودشان را دارند و هیچکدام حاضر نیستند حرف دیگري را بپذیرند. 

عید راه بیفتیم، به این شرط که به کار هم کار نداشته باشیم. من آمده بودم سر و گوشی آب 
. رحمت نیز با )467: 1380(گلشیري، » بدهم ببینم مثال  اصالحات ارضی چقدر جدي است

کند سر خویش گیرد و تنها کار خود را که همان ثبت آداب و پذیرش این موضوع سعی می
رسوم بومی بود، دنبال کند و براي دوستش زحمت کمتري ایجاد کند و همین که همراهش 

 است کافی بود.
-پدوستان هر دو راوي نماد تیهاي اصلی یا قهرمان دو داستان؛ پویایی شخصیت -1-3-4

ناپذیر در راه رسیدن به هدف و پیشرو و راهنمایند. این  رسان، خستگی هایی پویا، نترس، یاري
نمایان است.  داستان دست تاریک، دست روشننمود در آغاز دوستی رحمت با کاظمی در 

کنند تا به سفید دشت برسند، کاظمی خسته و ملول و ها مسیري را طی می زمانی که آن
نشیند؛ اما رحمت با وجود خستگی تن زي که پیاده پیموده بودند بر زمین میمجروح از راه درا

کشی میرزا؟ گفتم: کفشم گفت: نمی«زق کردن پاها همچنان مشتاق رفتن و پیمودن است.  و زق
). 442: 1380(گلشیري، » بار دوش او بودتنگ است. گفت: عادت نداري. باز تند کرد. کوله

دهد تا به خاطر زخم پاي راستش اش را به دوستش میدستی وبرحمت با وجود ملولی تن، چ
برد و بر زخمش مرهم بتواند بهتر راه برود. سپس بر سر راه او را به خانۀ یکی از آشنایان می

گونه خصائلی دارد، یعنی پویاتر از  مون این سنت وین نیز دوست جان زخم شمشیرگذارد. در می
دهد و در هر حال یک گام جلوتر گر است، راه را نشان میکند و اوست که یاريمون عمل می

دهد و شانۀ گیرند مون را نجات میي سربازان قرار مینهد و هنگامی که مورد حملهپیش می
زخمش را بستم و یک «نهد. شود در خانۀ ژنرال مرهم میراست او را که مجروح از گلوله می

د. ناگهان با گیجی و لکنت گفت: خیلی خطر فنجان چاي برایش درست کردم. زخم سطحی بو
 ).93: 1381(بورخس، » کردي

شباهت خود   پردازي و فضا و رنگ حاکم در دو داستان؛ پنجمیننوع صحنه -1-3-5
شوند تا براي مدتی در آن اسکان هاي هر دو داستان بدان وارد میمکانی است که شخصیت

اي از هاست که نشانه کهن و دلمرده بودن آنها خاص، مرموز، هاي مکانگزینند. از ویژگی
شوند این مون با دوستش بدان وارد می سنت وین اي که جانشود. خانهها دیده نمی حیات در آن
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کمتر از یک «اي که شود که یادآور قبرستان است، خانهخصوصیات از بدو ورود در آن دیده می
کننده و  هاي گیجبود و پر از سالنگذشت غیر قابل سکونت و تاریک قرن از ساختنش می

ها  هاي تودرتو بود. و در اتاق اسلحه شمشیرهاي ساخت نیشابور بود که در انحناي آناتاق
هاي کهنه نیز با )؛ در خانه کتاب93: 1381(بورخس، » خشونت و بوي جنگ هنوز النه داشت

از ناموس و  شود. شمشیر یادآور جنگ است و دفاعمشاهده می -جنگی-محتوایی خاص 
هایی با محتواي جنگ و انتقام و رشادت هایی با این مضمونند؛ اندیشهوطن. کتب نماد اندیشه

اي از خاموشی غریبی مدفون هاي میهن که زیر خروارها خاك و هالهو کشته شدن در راه آرمان
تاي پور در بدو ورود به روس کاظمی و حاجی دست تاریک، دست روشن،اند. در داستان شده

سال است که شب را در آن  شوند؛ قبرستان داراي یک بناي کهنمورد نظر وارد یک قبرستان می
هایی مدفون خورد. در بستر گورستان تنکنند. بر دیوار بنا شمشیري آویزان به چشم میسر می

است که در کلۀ بسیاریشان اندیشۀ جنگ و دفاع و قتل و رشادت براي دفاع از عرض والیت 
اند. پسر کدخدا، مدفون در همین ابر تجاوز بیگانگان بوده که در همین راه جان دادهدر بر

 ها کشته شده بود.قبرستان کسی است که در این آشوب
 
 از داستان دختر قاضی دست تاریک، دست روشنتأثیرپذیري  -2

ن بارها شاهد آنیم که شاعران و نویسندگا -به خصوص ادبیات فارسی-در تاریخ ادبیات 
اند و شان اشعاري با این مضمون سرودهگرا به علت نارضایتی از اوضاع حاکم بر جامعهآرمان

اند اي از نمادهایی هرچند اساطیري نوشتههایی با محتوایی صریح یا ملفوف در پیلهیا داستان
 هایشان کشورشان از قوانین تعبیه شدة ناهنجار است و از طریق نوشتهکه بیانگر نارضایتی

در ادبیات، نمادهاي «اند. ها و آرزوهایشان تصویر کردهآرمانی خود را با امیدها، ارزش
اي از یک سو گویاي کوشش انسان براي درك خودشناسی است و از سوي دیگر،  اسطوره

). در ادبیات فارسی از 183: 1393(هوشیار و دادور، » تمصداق رابطۀ میان هنرمند و هنر اوس
گونه مضامین هستیم که شاعران و نویسندگان،  د تا معاصر بیشتر شاهد اینعصر مشروطه به بع

اي در مدح اربابان قدرت به میان پس از این به جاي راندن سخنان متملقانه، تکراري و کلیشه
اند و حتی مقابل قوانین ناعادالنۀ ها سخن گفته مردم رفته و با گسترش افق دید خود از درد آن

 صدا شدند.دند و با مردم همگري ایستااشرافی
اي از نمادها گلشیري از نویسندگانی است که مسائل سیاسی و اجتماعی جامعۀ خود را در هاله

شود، سخن ماندگی آن می بیان کرده است و از معایب و نواقص قوانین جامعه که باعث عقب
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رساند که در پژوهشگر را به این نتیجه می دست تاریک، دست روشنرانده است. مطالعۀ 
نظیر به عرصۀ وجود آید و از ذهن  حقیقت، داستان یا حکایتی که سبب شده این داستان کم

 فرج بعد از شدتدر کتاب  دختر قاضینویسندة تیزبینی مانند گلشیري تراوش کند، حکایت 
بورخس را  زخم شمشیرگونه که پیش از این اشاره شد، گلشیري داستان  است. البته همان

قدر عمیق  است و حتی دربارة آن سخن سخن نیز گفته است؛ اما این تأثیرپذیري آنخوانده 
 زخم شمشیراسالمی شدة -دقیقا  شکل ایرانی دست تاریک، دست روشننیست که بگوییم 

 یابیم. بورخس است. این نکته را از اهداف دو نویسنده در نوشتن این دو داستان درمی
و  دختر قاضییان چگونگی تأثیرپذیري گلشیري از دو داستان اگرچه هدف در این مقاله صرفا  ب

ولی با این حال باید بگوییم مهمترین هدف بورخس  -هاو نه بیان تفاوت-است  زخم شمشیر
پرستانی است که  گذشتگی وطن از خلق این داستان چه بسا بیان وفاداري، نیرومندي و از جان

ازه به عرصه آمدن نوگرایانی که پیشرفت مملکت را بندند و نیز تبه آداب بومی کشور خود پاي
اند مرتکب خیانت و دانند که چون این قوانین را به درستی درك نکردهدر قوانین جدید می

شوند. در حالی که بیان این مضمون تنها یکی از اهداف فروشی در برابر نفوذ دشمن می وطن
. هدف گلشیري از خلق داستانش است دست تاریک، دست روشنگلشیري در نوشتن داستان 

-کند که در عصري زندگی میتر از این تفاسیر است. او به وضوح بیان میاي گستردهبه گونه
بندند و گروهی خواهان کند که مردمش دو دسته هستند؛ گروهی به سنت و آداب بومی پاي

م هست که تغییر در سطح کشورند و به نوعی گرایش به غرب دارند. اما مسئلۀ دیگري ه
دهد و این خیانت از جانب نوگرایان یا اي که بوي خیانت میهاست. مسئلهتر از این حرف مهم

به نوعی تیپ مدرنیسم نیست، بلکه کسانی دیگر در پشت پردة این خیانت دست دارند؛ کسانی 
بیگانگانی ». شریک دزدند و رفیق قافله«که در حقیقت، خود صاحب قدرت هستند و به قولی 

اند تا مسائل کشور را داوري کنند و در تغییر مسائل اجتماعی و ه اربابان به کشور راه دادهک
اند و قصد چپاول سرمایۀ کنندة میراث فرهنگی شان دهند، خود تباهگذاري مدرنیسم یاري پایه

گونه است؛ زیرا  بهترین طرح براي پیاده کردن مضمونی این دختر قاضیملی را دارند. حکایت 
هایی که در این حکایت به کار رفته قوالب مناسبی براي ریختن مواد اولیۀ اصر و شخصیتعن

چنین است. بنابراین براي درك این  هاي نویسنده به صورت نماد در طرح داستانی ایناندیشه
 داریم.شباهت، کلی تی از داستان را بیان می
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 داستان  دختر  قاضی -2-1

جوانی برومند و اهل سیاحت و تفرج به قصد شهر رمله «که:  گیردجا شکل می حکایت از آن
فرسا  شود. پس از پشت سر گذاشتن راهی دراز و طاقتکند و راهی سفر میترك یار و دیار می

جا قوم و  رسد؛ اما چون دیرهنگام است و در آناي رفته، به شهر می در زمانی که از شب، پاره
شود و در گنبد قبرستان شهر بر دروازة آن وارد می اش برود بهخویشی ندارد که به خانه
کند موجودي در قبرستان پردازد. هنوز به خواب نرفته احساس میگورستانی به استراحت می

گیرد از حرکات برد حیوانی است؛ اما وقتی او را زیر نظر میمشغول کند و کاو است. گمان می
ت. براي ممانعت از کار او در نبش قبر با یابد نباش اسمشکوك و جستجویش بر قبور در می

زند و او نیز با بیند به رویش چنگ میرود که وقتی نباش او را میشمشیر و سپر پیش می
 کند.شمشیر، دست  نباش را از پنجه قطع می

کند. به کند اما چون شب است ماجرا را به فردا موکول میاش را پیدا میبا تعقیب او خانه
جوید. وقتی آن را از دستوانه بیرون گردد و دستی را که از پنجه جدا ساخته میقبرستان برمی

بیند دست ظریف زنی است که انگشتري بر انگشت دارد. بامداد پس از آن شب، کشد، میمی
شود که آن خانۀ قاضی شهر است، صاحب رود. متوجه میپرسان به خانۀ نباش می پرسان

طلبد و ماجرا را برایش تعریف رود و قاضی را به خلوت مییشوي. داخل مدختري زیبا و بی
یابد که تا کنون قریب سیصد کفن فهمد از اعتراف دختر درمیکند. قاضی وقتی جریان را میمی

که از این کار سودي ببرد، مگر بر حسب عادت و عالقه. قاضی از ترس  جمع کرده بدون این
اروا مشغول بوده است و مردي بیگانه با آگاه شدن از که دخترش به کاري ن آبرو و از بیم این

آورد تا ماجرا بیش از این درز رازش باعث نقص عضوش شده بود همو را به عقدش در می
صیت صالح ما را بدین زخمۀ کژ که از این دختر صادر شد و زخم راست که از تو «پیدا نکند. 

یرون میفکن. و چنان مکن که این حادث گشت چون صوت کژطبعان به آهنگ تهتک از پرده ب
آید به اصول که جز در پردة مخالف راست نمیزخم به زخمۀ ترانه در افواه افتد و این قول بی

عراق و نهاوند کشد. در شطرنج دستان چون به یک لعب از این دختر دست بردي ما تو را بر 
پیوند دان، دست وصلت بر وي دست دادیم، پاي از سر این سخن فرا ن ه و این بریدن را سبب 

). جوان به سبب زخمی که 896-895: 1355(دهستانی، » سر او نه و پاي رفاهیت بر سر نعمت
توانست رسد. اما دل دختر را نمیبه دختر قاضی رسانده بود به رفاه و عیش و عشق و تنعم می

ن نداشت و تنها به دست آورد و از سبب جراحتی که به او وارد کرده بود توان تالفی و جبرا
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گرفت. از این رو جوان با تهدیدهاي زن براي همیشه ترك با مرگ یا رفتنش دل او آرام می
بار مطالعۀ این داستان وجوه شباهت آن با  جا). حتی با یک (همان» کندخانه و دیار یار می

که  نشود. لیک براي ایحتی بر خوانندة عامی نیز آشکار می دست تاریک، دست روشنداستان 
گیري از مضامین نمادین آن پی به هدف و علت الهام از این داستان توسط نویسنده و بهره

 پردازیم: ها می ن ترین وجوه شباهت آ ببریم خالصه و گذرا به ذکر مهم
هاي دو داستان توان برآورد کرد عزم سیر و سیاحت شخصیتنخستین شباهتی که می -2-1-1

هنگ و آداب سرزمین جدید است که پس از رسیدن به مقصد، براي کسب تجربه و نظارة فر
 گیرد.ها نخستین بار به قبرستان دروازة شهر صورت می ورود آن

ها در شب، در حالی که خسته و مانده از راهند و در قبرستان مشغول شخصیت -2-1-2
 شوند.استراحت هستند با نباش مواجه می

ها وجود دارد که بر دیوارهاي (کهن) در قبرستان در هر دو داستان بناهایی مقدس -2-1-3
 ها شمشیري آویزان است. آن
ها نباش در هر دو داستان دختر است که در حین ارتکاب جرم به سمت شخصیت -2-1-4

 شود.برند و دستشان قطع میحمله می
پدران هر دو دختر در والیت خود مردانی سرشناس و صاحب ثروت و آبرو و  -2-1-5

 اند؛ یکی قاضی و دیگري پزشک است.بزرگی
آورند که هر دو پدر از ترس آبرو ناگزیر دختران خویش را به عقد مردانی در می -2-1-6

 اند. مسبب قطع دستشان بوده
کنند و سرانجام ها پس از ازدواج با زنان اختالف پیدا میهر دو شخصیت داستان -2-1-7

 گردند.ر خود برمیگیرند و هر کدام به شهر و دیاطالق می

 اقتباس کرده است دختر قاضینمادهایی که گلشیري از داستان  -2-2
شود که گلشیري لوازم مورد نیاز در تشکیل با استخراج وجوه شباهت در مورد پیش روشن می

ها در داستان خود به عنوان نماد استفاده کرده است تا مفهوم و  حکایت را برگرفته و از آن
 و نفوذیافته در جامعه را مجسم سازد.  مضمونی بس مهم

شوند، در ها در بدو ورود به شهر ابتدا بدان وارد می: گورستانی که شخصیتقبرستان -2-2-1
-داستان گلشیري نماد سرزمینی است که در آن نیستی و تباهی و خاموشی متروك و فلج کننده

شود که در آن شهري می ها دارد واردفرماست؛ یعنی خواننده در قالب شخصیتاي حکم
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رفتگی چون خاموشی مرگ حاکم و مانند روحی سرگشته در آن نهادینه سکون و غم و خواب
شده و مردم را چون طلسمی س حر کرده است؛ ولی با این حال این سرزمین در دل خود 

اي دارد که به صورت کفن نمادینه شده است و اگر مراقبت نشود به زودي فراموش گنجینه
: 1380(گلشیري، » شود در گورش یکی دیگر را خاك کردپس از سی سال باز می«شود و می

 شود.) یعنی فرهنگ دیگري جایگزینش می459
رسند که شب دامن گسترده یا در حال قبا گستردن ها وقتی به شهر می: شخصیتشب-2-2-2

یی کهن بر در شهر ها شب را در بنااست. این یعنی در این شهر ظلم جاري است؛ اما شخصیت
شکافد و نور ها پرده از ظلم می هاي آننهند، یعنی قدممانند و در آغاز روز بدان پاي میمی

 سازند.دم آزادي را جاري میسپیده
که ارتباط میان این دنیا و آن دنیا، در اوج «نماد جایی است بناي مقدس (کهن):  -2-2-3

)؛ این 196: 1392کند. (الیاده، را تداعی می» اي مردگانآسمان یا در اعماق، دنیاي خدایان یا دنی
نماد در داستان گویاي آن است که نویسنده با لحاظ کردن ب عد معنوي در عین توجه به مسائل 

یابی کند و در پاکسازي آن راهکار نشان خواهد بنیاد ظلم و فساد را در جامعه ریشهمادي می
 دهد.

قدرت و شهامت، خانمان برانداز و در عین حال، نگهبان «در داستان نماد  شمشیر: -2-2-4
خواهد ) گلشیري از طریق استفاده از این نماد می22: 1387پور، است. (اسماعیل» نظم و صلح

شوند و پس شوند سبب برانداختن بنیاد ظلم و فساد میها وقتی وارد شهر میبگوید شخصیت
 آورند.ود به ارمغان میاز ایجاد نوعی انقالب آرامش و نظم را با خ

: زنی است نماد مام وطن که به علت آموزش و پرورش نادرست به جاي نباش -2-2-5
اعتالي روح خویش در مسیر صحیح و زادن فرزندانی شایسته و هوشمند، به دزد میراث 

گردد که سیرت می شود؛ از این رو او تبدیل به مادري خبیث و ساحرهخویش تبدیل می
الگوي آنیماي منفی را در خویش دارد. شاید این تعریف و تأویل در ادبیات  نخصوصیات که

دانیم که تشکیل یک کشور از براي مام وطن اندکی غریب و غیر قابل درك باشد اما می
دارانی ناالیق در رأس قرار کند. بنابراین وقتی زمامپیوستن مردمش گرد هم هویت پیدا می

راه پیشرفت و سعادت به مردمشان تنها هدفشان جمع کردن بگیرند و به جاي نشان دادن 
توانند بدزدند؛ دهند که از هر طریقی میها یاد می ثروت به خزانۀ خویش باشد، ناخودآگاه به آن

هاي عادي شاهد آنیم حتی از جیب خود. به عنوان مثال ما حتی در زندگی روزمره بین انسان
کند و تر) به فرزندان خود ظلم میعنوان عنصر قوي هاي همسر (بهکه یک مادر به علت ظلم
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یابد، براي نمونه مثال  آنها را از کودکی وارد بازار کار این ظلم در عملکردهاي مختلف نمود می
مام -سازد. از این رو مادر تر رهایشان می کند و از همه مهمگري ترغیبشان میکند، به تکديمی

این در صورتی است که روح او خود دچار سرگشتگی و فساد  تواند ظالم باشد ونیز می -وطن
 شده باشد.

اي خاص را تداعی کند که نویسنده با آن : چه بسا نماد حزب و دستهقطع دست -2-2-6
 داند.مخالف است و نتیجۀ رشد مملکت را در نبود آن می

 
 بررسی دست تاریک، دست روشن  -3
اي که افزون بر معانی قراردادي                                                                                                                            ست، یک نام یا نمایهنامیم یک اصطالح ا چه ما نمادش می آن«

هاي متناقض نیز باشد. نماد شمایل چیزي گنگ، ناشناخته یا  و آشکار روزمرة خود داراي معنی
هایی کند به انگارهپنهان از ماست. هنگامی که ذهن ما مبادرت به کنکاش در یک نماد می

نامیم یابد. وقتی ما با توجه به حد  هوشی خودمان چیزي را ملکوتی میفراسوي خرد دست می
 »ایم و نه شواهد انکارناپذیردر حقیقت تنها از نامی که پایه بر باورهایمان دارد بهره گرفته

 ).16: 1386گ، (یون
ترین مباحث متون ادبی است که  اي یکی از مهمبررسی نمادها از جمله نمادهاي اسطوره

در مکتب روانشناسی خود به طور گسترده بدان پرداخت. از  کارل گوستاو یونگنخستین بار 
اند و از الگوها در آن ذخیره شده نظر یونگ انسان داراي نوعی حافظۀ جمعی است که کهن

یابند. ضمیر ناخودآگاه  انسان در رؤیاها، آثار ادبی و حتی جادوگري و عرفان نمود می طریق
هایی در کهن الگوها به نوعی، عوامل پنهان در اعماق روح خودآگاهند. [و به عبارتی] سیستم«

زمان موروثی و داراي ساختار عقلی  اند که همدسترس و در عین حال تصاویر و هیجانات
ترین ا شکال این تصاویر  ). مهم41: 1389(یونگ، » هاي روانی دارندن فراتر، جنبههستند و از آ
توان در اعمال جادوگري یا حتی ادیان و عرفان مشاهده کرد که در آن صورت موروثی را می

العاده به تسخیر تمام نیروهاي ماورایی جهان و کائنات بپردازد انسان میل دارد به شکلی خارق
گونه نمادها در آثار  ها مانند خدایان خدایی کند. در حوزة ادبیات این آن و با تسلط بر

نویسندگان سورئالیستی بیشتر از نویسندگان دیگر مکاتب ظهور یافته است، زیرا نگرش 
در درجۀ اول، نوعی نیروي عظیم گسستن است و ورود به آن نه از طریق «سوررئالیسمی 

هاي احساس کردن و اگهانی روحی است که همۀ شیوههاي نتجارب بلکه به دنبال دگرگونی
هاي روح و کند. سورئالیست، برخوردي است تراژیک بین قدرتاندیشیدن را زیر و رو می
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به دنبال کشف راز کیهان «) در واقع مکتب سوررئالیسم 20: 1387(نقشبندي، » شرایط زندگی
)؛ بنابراین نویسندة 787-783: 1387(سیدحسینی، » است و گوش به زنگ اسرار جهان

سوررئالیسم در آثار ادبی خود گاه در حالت الهام و خلسه این کشفیات را به صورت نمادهایی 
الگوي آنیماي منفی، نماد بناي مقدس،  کند. مانند کهندار در آیین بدوي، بیان میازلی یا ریشه

-شیري به چشم میگل دست تاریک، دست روشنشمشیر و مواردي از این قبیل که در داستان 
 خورد.

، از خویشتن داستان دست تاریک، دست روشنهایش از جمله گلشیري در اغلب داستان
گذارد؛ زیرا در همین داستان یکی از روحی سورئالیستی یا حتی رئالیسم جادویی به نمایش می

خواهد از طریق طلسم با جمع کردن سیصد و با تفکري موهن می -ماهدخت-ها شخصیت
-کفن به تسخیر تمام ارواح جهان بپردازد و با همین پندار و رویا عمر خود را سپري می سیزده

کند؛ این خصیصه، یعنی روي آوردن به طلسم و جادو از خصایص رئالیسم جادویی است. اما 
در کل، خواننده با مطالعۀ این داستان با حوادثی عادي مواجه است. بر این اساس که گروهی از 

اي که وصیت کرده ببرند و دفن کنند و در نویسنده در صددند جسد او را به منطقهدوستان  یک 
دهد که خواننده با خواندن گذراي آن به این میان حوادثی مختلف اما نه عجیب برایشان رخ می

رسد. بنابراین اگر خواننده به چینش طبیعی و واقعی یک نگرش رئالیستی و معمولی می
-پردازانه نیست توجه کند به یک ذهنیت واقعکدام عجیب و خیالچحوادث و اعمالی که هی

کند؛ اما اش را در قالبی از نمادها بیان میهاي جامعهیابد که صرفا  ناهنجاريگرایانه دست می
اش مورد بررسی قرار الي حوادث عادي اي داستان را از البهاگر او محتواي نمادین و اسطوره

غیر واقعی کشف کند به یک ذهنیت سورئالیستی (یا رئالیسم دهد و از آن یک داستان 
در  دست تاریک، دست روشنیابد. به بیان دیگر، با مطالعۀ چند بارة داستان جادویی) دست می

اي از نمادها پیچیده بریم که در لفافهمایه و محتواي آن به یک روح سورئالیستی پی میجان
آمیز یا بهتر بگوییم فراواقعی  نیم به یک داستان وهمتواشده است و با کشف این نمادها می

گوید گروهی از دوستان یک نویسنده گرد یابیم. در حالت عادي  داستان، راوي میدست می
گر با  اش را در جایی که وصیت کرده دفن کنند، اما پژوهشاند تا طبق وصیت او جنازهآمده

که آن  رسد، مبنی بر ایناواقعی دیگر میکشف نمادهاي داستان به یک داستان نمادین و فر
اي که اینک مرده است آن منجی روشنفکري بوده که با ورودش به یک شهر در احاطۀ نویسنده

اش را که نماد دهد و دختر مورد عالقهها را شکست می ارواح خبیثه و ساحران بدا ندیش آن
 گذارد.دگی را فرا رویش میدهد و حقیقت زنمام وطن است از حصار س حر و جادو نجات می
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فعالیت سمبولیک دوگانه است. رمزگشایی و ایجاد رمز. سمبل «شود که مالحظه می چنان
-کند و آن معنی مخفی میبرخالف استعاره انسان را به شناسایی یک معناي مخفی دعوت می

سیستم  توان نوعی توازي بینرفته و یا ممنوعه باشد. بدین سان می تواند یک چیز از دست
). الزم به ذکر است که 539: 1387(سیدحسینی، » روایت به طور کلی، و سیسیتم سمبولیک دید

ترین آن در داستان نویسندگانی کاربرد دارد که در  کاربرد نماد دالیل مختلف دارد اما مهم
اند و براي رساندن وضعیت کنونی جامعۀ خویش اي دیکتاتور پا به عرصۀ عمل گذاشتهجامعه

نمادین استفاده کنند و با به  هايها و محیطها، کنشگوش آیندگان ناگزیرند از شخصیت به
دست دادن کلیدواژگانی خاص، خوانندة تیزبین را بدان سوي که قصد دارند رهنمون شوند. 

هاي نمادینی است که به صورت از جمله داستان دست تاریک، دست روشنداستان 
-ورئالیسم، وضعیت جامعۀ دهۀ سی و چهل خود را به نمایش میگرایانه و ترکیبی از س واقع

ها و کیفیت آب و هوایی پی به ها، محیط، اعمال شخصیتگذارد که خواننده با مواجهه با نام
 برد.این مقصود می

داستانی است که نگرش اسالمی در سرشت آن عجین شده است؛ داستانی  دختر قاضیداستان 
داند. زن در م و متعصبانه دارد و ع رض و آبرو را وابسته به او میکه به زن دیدگاهی بس عظی

ترین ناموسی است که باید از او محافظت کرد ترین و خاص هاي اسالمی در حکم بزرگآموزه
گونه شد در خطر افتادن  اي به حریمش تجاوز کند؛ زیرا اگر اینو اجازه نداد حتی نگاه بیگانه
تادن تمام حیثیت و شرف و چیستی و هستی یک قوم، که باید با او برابر است با به خطر اف

حفاظت از مام وطن در  تمام وجود و ایثار براي ترمیم یا بازگرداندن این حیثیت کوشش کرد.
فکران معنایی نزدیک به این و چه بسا فراتر از این دارد. گلشیري با  پرستان و روشن نزد وطن

گون تحت تربیت صاحب قدرتانی اهد بگوید وطنی زیبا و الههخوالهام گرفتن از این داستان می
اند. از این درآمده که به علت آموزش و پرورش غلط او را دزد خانگی و آلوده به خرافه کرده

پرستانۀ  هایی خرافهبیگانه به او در قالب نگرش -و نه سودمند-رو با آموزش تعالیم ناسالم 
که منافع خود را در برابر بیداري مردم و  حال براي اینغربی، حریم پاکش را مخدوش کرده و 

 دهند.فکر حفظ کنند، اجازة نفوذ به او مینثار توسط مردي روشن مبارزان جان
اش پیداست در داستان نماد مام وطن است. مادر چنان که از نام ایرانی : آندختماه -3-1

ماي منفی را در خویش ها و پرورش نادرست، شخصیت آنیکبیري که به سبب سرکوب
آید که به جاي پرورش دهد. او ناخواسته تحت تربیت و آموزش پدري در میپرورش می

فرزند در راه صحیح و فرستادنش به اروپا و فرا گرفتن علوم نیک و سودمند اروپا، او را درگیر 
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» رنگ بودآثار جادوگران ف«کند که منابعش از همان پرستی اروپایی می آموزش مضامین خرافه
شد و دیگر توانایی بارور شدن، زادن از این رو با تعلیم این محتویات، روان مام وطن مسموم 

اي از فکر را نداشت. بر این اساس گرفتار در هاله فکر و صاحب جوانان برومند، روشن
خواست با جمع کردن سیصد و سیزده کفن به تصاحب تمام ارواح بپردازد و توهمات، او می

هایی دهد ویژگیمند شود. ماهدخت، که اینک نام مادر وحشتناك را به خود اختصاص میقدرت
: 1385(گرین و دیگران، » جادوگر، ساحره، سیرن، زن نابودگر، ترس، تاریکی و مرگ«چون 
نفوذ؛ و پزشکی شغلی است که  کند.  پدر او پزشکی است صاحب) را با خود حمل می164

ها به بیمارانش دارد؛ اما ارباب کسی یا مرگ را در برابر بیماريقدرت اهداي حیات دوباره، 
وقتی به «خواهد به مردمش سالمت و زندگی بخشد، به قول ماهدخت: است که به دالیلی نمی

بازي. روي من هم خیلی اثر  نان مفت رسید افتاد توي خط احضار روح و حتی درویش
-قلب به کاري که پدرش بدان می ). ماهدخت از صمیم473: 1380(گلشیري، » گذاشت

شد. سرانجام این شد که وقتی مرد پرداخت عالقه نداشت و جهت سرگرمی با او همراه می
پذیرد؛ چون با آید او را میاش میفکري در مقام رحمت به خواستگاري ماجراجو و روشن

-ت نیرویی میهاي پدر و تأثیر تعالیم او بر روانش، در رحمدارووجود عادت به تسکین نوش
تواند او را به اوجی فراتر از این برساند. اوجی که حقیقت زندگی در آن بود نه در بیند که می

هاي موهن و شود، گرچه روحش تسخیر آموزهمند میتوهمات پدر. ماهدخت به رحمت عالقه
د که اي ایجاد شده بوپوچ پدر شده بود و سبب شد او را از خود براند، اما در او دگرگونی

ها کپی بگیرد از رویشان  هایش را دنبال کند، از آنباعث شد پس از رفتنش هم باز مطالعۀ کتاب
هایش را در دفاتري بردارد. رحمت توانسته بود ماهدخت را با پاکنویس کند و یادداشت

 رو سازد. واقعیت روبه
ز پدر چشمش به دنبال کند و پس اها کار می پاي آن پیوندد و همسرانجام ماهدخت به مردم می

دزدد، کند و کفن میزحمت کشت مردمش نیست. اگرچه باز از روي تفنن یا عادت جادو می
هاي بیدارباش رحمت است. براي همین است که بخشی از اما هنوز روحش درگیر بانگ

هاي خطی او را خودش تنظیم کند خواهد نسخهدارد و میهاي او را نزد خود نگه مییادداشت
تنها » هاي مهتاب نباید سر گور تازه گذشته چراغ روشن کرددانند چرا شبها که نمیه اینن«

فکر خویش را درك کرده و با خاك کردن او در  ماهدخت است که روح و فکر جوان روشن
خواهد پس از مرگ به او بپیوندد. این به معناي اتحاد مام اش میاي از زمین انحصاريگوشه

و بیدارکنندة حقیقی اصالت و ماهیت اوست. ماهدخت پس از دفن رحمت  گر وطن با کاوش
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خواهد کفن او را نیز بدزدد. کفن کسی که حقیقت و ماهیت مام وطن را دریافته و او را با می
-ها نگه داشته بود در قبرستان میرو ساخته بود، از این رو پنجۀ دست خود را که سال آن روبه

روند کس و کار کند؛ اما کسانی که در این جریان به خواب مرگ می سوزاند تا اهالی را خواب
کدخدا هستند، یعنی عامالن فساد در منطقه. ماهدخت این دفعه هم راه را اشتباه رفت، کفن 

هاي مردم عادي او را به قدرت تسخیر تمام توانست در کنار دیگر کفنفکر نمیمردي روشن
مت که با عقل و دانش و منطق براي تغییر آمده بود با نوع ارواح برساند؛ زیرا نوع مبارزة رح

مبارزة دیگر مردم عادي که از روي تعصبی خشک و تن به تن جان داده و در برابر قدرتمندان 
با شکست مواجه شده بودند، فرق داشت. بنابراین موفق نشد چون او براي تغییر یا باید راه 

ی را. به بیان دیگر اجتماع علم و آگاهی با توهم و خرافه گزید یا راه علم و آگاهخرافه را برمی
کند همدم است، خواهر رحمت؛ کسی که همراه محال بود. کسی که جادوي او را خنثی می

 دادند.یارانش نیروي پویا و میل به تغییر جامعه از اسارت خرافات را تشکیل می
رسد و که وقتی به قدرت می نماد صاحب منصب و دولتمردي است ارباب (پیرزمانی): -3-2

که ثروت را براي شکوفایی کشور به  گیرد، به جاي اینبه قولی زمام مملکت را در دست می
پرستی  کند و به واسطۀ ترویج خرافه و خرافهکار گیرد آن را براي منافع خویش احتکار می

در یک کاسه  کند، در حالی که دستش با صاحب قدرتان اروپا و روسذهن مردمش را فلج می
دارد. در کند و جوانان مبارز را از سر راه بر میاست و در این راه قیام مردم را سرکوب می

حوزة نمادهاي اساطیري ارباب پیرزمانی نماد آن تیپ از حاکمانی است که خود را از نظر مقام 
-ویی به رفیعخواهند از راه اعمال فراطبیعی و جادکنند و میشأن خدا قلمداد می و جاللت هم

بینی در حاکمیت ترین منزلت دست یابند و قدرت حکومت را فرا چنگ آورند. این نوع جهان
به نحوي به عروج به آسمان داللت  1بینی شاهیجهان«نامد. می» پرواز جادویی«را میرچا الیاده 

زمین تاریخی در جهان مشرق  توان گفت پیشانگاري شاهی تاریخی طوالنی، یا می دارد. خدا
دارد. [البته] این پرواز کیهانی در انحصار صاحبان قدرت و نفوذ نیست، بلکه شاهکاري است 

). بر این 99-97: 1382(الیاده، » یافته استکه توسط ساحران، دانایان و عرفا نیز انجام می
خواهد روح خود و دخترش را به پرواز درآورد و اساس، ارباب از طریق س حر و جادو می

خدا قدرت تسلط بر جهان و تغییر آن را در دست گیرند. بنابراین از طریق ساختن طلسم  مانند
-با اعضاي (دست) جسد مردگان که نماد شکل بدوي قربانی در برابر خدایان است، جادو می

فرد خود را به «رو  سازند تا با رام کردن خشم خدایان به قدرت پرواز جادویی برسند. از این
 __________________________________________________________________________  

١ royal 
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شده را به  کند تا جان جانور قربانیسازد، یعنی وجدي را در خود ایجاد مییپرواز متعهد م
ترین آسمان برساند، و آن را به ایزد آسمان پیشکش کند، یا به جستجوي جان بیماري رفیع

 ).100(همان، » پردازد که فرضا  توسط اهریمنان به دام افتاده و ربوده شده است
یشتر آثار جادوگرهاي فرنگ بود. پدرم به آلستر کراولی خیلی منابع ما هم ب«گوید: ماهدخت می
شناس و  یک ستاره» آلستر کراولی«جاست. ). نکتۀ کلیدي همین473(همان: » اعتقاد داشت

ها به خصوص دولتمردان انگلیسی براي تاراج جادوگر انگلیسی است. این نماد نفوذ فرنگی
دهد. ارباب پیرزمانی نمایندة تیپ ستی را نشان میپرسرمایۀ مل ی کشور با ترویج مضامین خرافه

ها اجازة نفوذ در سیاست کشور داده و  ها به آنمردان ایران تحت حمایت و تأثیر انگلیسی دولت
هاي جدید، مثال  مدرن کردن جامعه و پیشبرد اصالحات ارضی، ذهن به بهانۀ ترویج سیاست
را تحت نظام  -گندم–یدوارکننده سرمایۀ مردم کند و با اشاعۀ مواعید امجامعه را مشغول می

 کند.داري نزد خود احتکار میسرمایه

هایی از او در سطح جامعه خواهی است که نمونه فکر آزاديروشن پور:رحمت حاجی -3-3
زنند او شهر به شهر، روستا به روستا گاه که همه دم از تغییر و مدرنیسم می محدود است. آن

پیامبري که رسالتش بیدار کردن  مردمش باشد، سن ت و اصل و حقیقت مردم را گردد و مانند می
ها را به خواب مرگ و دوري از  دهد تا جادوي دست تاریک آنبا یادآوري و تذکار انتشار می

گیرد و با قطع دست راست مام وطن اصل فرو نبرد. او جسورانه رو در روي ارباب قرار می
کند. ولی روح ند. حتی براي حفاظت از مام وطن با او پیوند میکاعتراض خود را اعالم می
ها باز  ها شده و وصال دیرهنگام و نا به جاست. با وجود این، آنماهدخت تسخیر خرافه

کند او را به آغوش مرهم خویش خواستار یکدیگرند و پس از جدایی، رحمت وصیت می
ت وطن را باز شناخته هموست و بازگردانند؛ زیرا تنها کسی که حقیقت اصالت و سن 
فکري بود که در زمانی قیام کرده بود  جایگاهش در جوار مام وطن خویش. رحمت نماد روشن

هاي گسترده و دروغین که فرهنگ اصیل جامعه دستخوش زوال گشته و مردم تحت تأثیر تبلیغ
. فرهنگ کهنه و به دادند و مگر تعداد اندکی با او همراه بودندشعار تغییر و مدرنیسم سر می

کرد. رحمت جویاي احیاي قولی قدیمی اگرچه دیگر خریدار نداشت، اما او کار خود می
خواست و می» ایش خبري استزیر این خاك هر گوشه«فرهنگ کهن بود از این رو گفته بود 

حیف است، چندسال دیگر «گفت: آن را به جایگاه خود باز گرداند؛ و هراسش همین بود و می
 ).452(همان: » شوندها، این معتقدات، عادات فراموش میۀ این قصههم
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 -ملت میوة تحولی است که طی چند صدسال جامعۀ سن تی«اگر این سخن را بپذیریم که 
چه سبب  )، پس باید بگوییم آن19: 1388(جفرودي، » فئودالی را به جامعۀ مدرن تبدیل کرد

تن یا  به هاي تنملت مدرن تبدیل کرد نه جنگاین تحول شد و یک ملت فئودالی را به یک 
اندوزي بود. رحمت  گري، آگاهی و علم نبردهاي تاریخی، بلکه گسترش خردورزي، روشن

 -به خصوص جوانان-شود که مردمش هاي بومی وارد شهري میپور براي ثبت فرهنگ حاجی
و نظام فئودالی در حال  براي به دست آوردن آزادي و رفاه و رهایی از یوغ استعمار و استثمار

اي برخالف این، با نبوغ علم و مبارزه و جنگ و کشت و کشتار بودند؛ اما او با شیوه
اي داري را پس بزند و آسمان آبی جامعهفکري توانست ابرهاي سیاه استثمار نظام سرمایه روشن

وج ماجرا مطلوب را به مردم نشان دهد و راه رسیدن به خوشبختی را فرا یادشان دهد. ا
هاي سحر  شود، با کتابخانۀ او، که پر است از کتابجاست که رحمت با ارباب رو به رو می آن

شود اما وقتی العادة ارباب می و جادو و جنبل. او نیز مانند خیلی از مردم، مسحور اعمال خارق
، آن کسی که در حقیقت برد؛ اینکند به حقیقت امر پی میرود و بیشتر تفحص میتر می نزدیک

خواهد با هاي مردمش را زیر پا له کرده همین اربابشان است که میقصه» گل نادر«که بوتۀ 
پرستی در کشورش نه تنها سرمایۀ مملکت را داري و با ترویج خرافهپیاده کردن نظام سرمایه

 صاحب شود بلکه مردمش را هم به بیگاري گیرد. 
ورزد. یابد براي پی بردن به سر  آن اصرار میمی رحمت هنگامی که از جریان نبش قبر آگاهی

نبش قبر و دزدیدن کفن مردگان همان سرقت میراث ملی است، خواه اقتصادي باشد، خواه 
-ها قرار می فرهنگی که در پس پردة آن دست اربابان قدرت به کار است. از این رو در برابر آن

کند تا اعتراض خود را اعالم دارد. میگیرد و دست مام وطن را در هنگام ارتکاب جرم قطع 
رحمت از جمله مردم عادي نیست که بشود مانند خیلی از مبارزان سر به نیستش کرد. او 

اي از هاي تأثیرگذارش که هر نسخهتواند با صداي نوشتهاي است که میفکر و نویسنده روشن
همگان از جمله آیندگان  شد ظلم و سرکشی ظالمان را به گوشآن در خانۀ باسوادي پیدا می

ترسند. از سرزنش تاریخ. براي همین پس از قطع دست برساند. اربابان قدرت از همین می
آورد؛ اما رحمت باز آسوده دخترش براي پیشگیري از طغیانی عظیم او را به عقدش در می

قدرتان  احببرد از صدارد. وقتی راه به جایی نمیهاي خویش را اعالم مینشیند و مخالفتنمی
ها نزدیک نشود. رحمت به این  کند دیگر به آنگیرد و با قطع دست خود سعی میفاصله می

داند ترویج بیند، و میپشتیبان میکند، چون در راه مبارزه خود را بیدلیل دست خود را قطع می
یگر پرستی و تبلیغ دروغ خوش آب و رنگ مدرنیسم کار خود را کرده و د هاي خرافهاندیشه
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گیرد، در حالی که دلش هنوز در گرو اسارت شنود. بنابراین فاصله میکسی صداي او را نمی
 کند پس از مرگ، جسدش را به خاك او باز گردانند.مام وطن است و وصی ت می

ب رد رسالتش همراه پور؛ پا به پاي رحمت در پیش هاي حاجی: ناشر داستانکاظمی -3-4
هاي هاي جامعه نیست. کاظمی اگرچه ناشر کتب داستانر سیاستمیل به تغییاوست ولی بی

پذیرفت براي گرایی مطلق رحمت را نمی پور بود، اما از جمله نوگرایانی بود که سنت حاجی
چرا «اي ندارند سرباز زد. دانست در زمانش دیگر خوانندههمین از چاپ کتب او که می

گفتم به نشانی فرستنده پس بفرستد.  -نیست کی یادم-نخوانده بودم؟ سرسري نگاه کردم و به 
» مند استیک چیزي هم گفتم بنویسد که مثال  انتشاراتی ما بیشتر به علوم اجتماعی عالقه

). در واقع، گلشیري از طریق نماد کاظمی اندیشۀ میل به مدرنیسم خود 452: 1380(گلشیري، 
دارد و همچنین با نشان دادن می هاي بومی که با نماد رحمت بیانرا در صورت حفظ ارزش

شود، عالقه و نفرت ماندگی جامعه میپرستی که باعث عقبهاي خرافهانزجار این دو از آموزه
پذیرد ولی به شدت از گذارد. کاظمی مدرن شدن به سبک غربیان را میخود را به نمایش می
جوید. به همین خاطر می زاريپرستی بی داري و استثمار مردم و خرافهترویج نظام سرمایه

خواهان مبارز در گوش مردم، دسیسه و سالوس تمام  همراه رحمت و دیگر آزادي
من آمده بودم سر و گوشی آب «کند. زند و رسوایشان میاندرکاران خیانت را فریاد می دست

 هاکاري داشتند و رعیت جا بیشتر دیم بدهم ببینم مثال  اصالحات ارضی چقدر جدي است. این
کوبی  زمین سنگ چیده بودند و بعد هم موقع خرمن هم راه افتاده بودند و هر کدام دور یک تکه

ها را برده بودند توي انبار اربابی. یکی دو نفر هم کشته ها ریخته بودند و همۀ خرمنژاندارم
ها با چوب زده بودند توي سرش. چندتا از رفقا هم شده بودند. مباشر ارباب را هم رعیت

دان بودند. کدخدا که فکر کرده بود من مأمورم، همه چیز را تعریف کرد. مثال  گفت که زن
 ).466(همان: » ها را کی ببرد آسیاها را داده؛ یا ارباب خیال دارد گندمگزارش کی

دومی است که به نوعی شریک دزدند و  پا و درجه منصبان خرده : نماد صاحبکدخدا -3-5
نشان دادن خود به مردم، در پشت پرده، جوانان مبارز و مخالف سیاست   رفیق قافله. او با حامی

سپارد تا این وسط مقامش حفظ شود یا قدرتان می اجرا شده را به دم گلوله و شکنجۀ صاحب
 سودي نصیبش گردد.

تران و  دوقلوهایی در داستان که به ظاهر جز ایجاد زحمت براي بزرگ سعد و سعید: -3-6
هایی که باعث ترین مشخصه نویسی یکی از مهم یگري ندارند، اما در فن داستانبازیگوشی کار د

هاست. سعد و سعید به معناي مبارك و میمون؛ نماد  شود نام آنرمزگشایی هوی ت کاراکترها می
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کاران تران خود را در برابر دسیسه آیندگان سرزمینند که اگرچه سختی، مشقت و مبارزة بزرگ
هاست.  ی سازندگی، شکوفایی و شادي و نشاط آیندة مملکت در دست آنکنند، ولدرك نمی

پرستی، با تغییر جامعه به  هاي خرافهاین گویاي آن است که گلشیري با برچیده شدن آموزه
بین است و هاي اصیل و کهن وطن، به آینده خوشسمت مدرنیسم شدن آن هم با حفظ ارزش

 .پیونددداند که به زودي به وقوع میمی
ها و اي است کوچک، دورا فتاده، نهاده در پس پیچ و خم راهنماد جامعه سفیددشت: -3-7

رو و  ها، با آداب و رسوم محلی و فرهنگی بومی و اصیل، مردمانی دالور و یکناهمواري
کنند و از روي همین صفا و دل که براي حفظ فرهنگ و سرمایۀ خویش تالش می ساده

باز در مقام پزشک، با وعدة سالمت و بهبودي و پیشرفت بر شعبده صمیمیت، اربابی سالوس و
هاي خرافه و س حر، و ها با اندیشه یابد و با ترویج رعب و وحشت در دل آنها تسلط می آن

ها با حراست ارواح خبیثه، ها و تاریکیها و ترسها در پشت م هی از رنج تسخیر روح آن
که  کند؛ تا اینکنند نابوشان میکی بیدارند و اعتراض میکند و هر کدام که اندتسخیرشان می

اندیش، به همراه دوست تیزهوش و زیرکش کاظمی  فکران بزرگ رحمت، نمایندة تیپ روشن
شود و با تأثیر بر درجۀ آگاهی مردم و به شک انداختن مام وطن در وارد این خطۀ کوچک می

اثر  ه و ناآگاه گرفتار آمده بود، طلسم را بیچنین ناخواست نوع تعلیماتش که در ارگ پدري این
ها و راندن ارواح خبیثۀ واهی، خورشید آگاهی را ها و بیمکند و با کنار زدن ابرها و تیرگیمی

کنند و مردم را باز مالک اموال تابانند و دروغ و خیانت را رسوا میبه آسمان سفیددشت باز می
 گردانند.خویش می

به قول اساتید این هنر، پنجۀ روشن هم «گوید: دخت میماهۀ بریده: طلسم کفن و پنج -3-8
). پنجۀ 475(همان: » بردکند و هم همه جا را به خواب مرگ فرو میهمه جا را روشن می

فکر است، پنجۀ کسی است که با سخنان آتشین  روشن پنجۀ گرم و تأثیرگذار نویسندة روشن
هم به خواب مرگ فرو برد. بستگی دارد این پنجۀ روشن  را برانگیزد و تواند قومیخود هم می

-دار نظام سرمایه و تأثیرگذار متعلق به چه کسی با کدام اندیشه باشد؛ حامی تودة مردم یا طرف
ها  خواهد آنخواهد، ابدا  نمیفکر است و صالح و سعادت مردم را می داري. آن کس که روشن

دخت دزدي ماه رحمت هنگامی که از ماجراي کفنکند که را خواب کند. گلشیري تعیین می
کند. این نیز یک نکتۀ کلیدي براي پی بردن به اندیشۀ یابد دست راست او را قطع میآگاهی می

جا دست راست، حزب راست در سیاست را  نویسنده در هدف از نوشتن داستان است. در این
ژوهش خود را در این راستا گر باید پ آورد و دست چپ حزب چپ را. پژوهشبه خاطر می
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اي که گلشیري هاي احزاب چپ و راست در تاریخ و جامعهآلمعطوف دارد که مصادیق و ایده
هاي او با زیسته چه بوده است؟ چرا دست راست باید قطع شود؟ آیا این به مخالفتدر آن می

طرفی  گردد؟ دست تاریک چه دستی است و دست روشن چه دستی؟ اما ازاین حزب برمی
کننده  اند و نیز نیروهاي خوابدست تاریک همان نیروهاي جهل و نادانی و سخنان گمراه کننده

العاده و برانگیزاننده و کننده به سمت تاریکی؛ و دست روشن همان نیروهاي خارق و راهنمایی
اند تواند. این روشنی یک امر کلی و فراگیر است؛ بدین معنا که هم میکننده سخنان هوشیار

گري و حقیقت و آزادا ندیشی باشد؛ و هم همچون سفسطه  راهنما به سمت قلمرو روشن
گر و  هاي کاوشاي خیالی و براي گمراهی و خواب کردن اندیشهدرخششی زیبا در پیله

 خواه.  ماجراجو و حقیقت
مرده سخن گفته شده است. در  در کتب علوم غریبه از طلسم کفن و بریدن دست انسان تازه

اصل این طلسم براي نفرین کردن و ایجاد نفرت، تفرقه و جدایی بین افراد است. کسی که 
رود و جز با همان دعا یا طلسم بر نخواهد آسا فرو می شود تا همیشه به خوابی مرگنفرین می

رفت. گیر شدن بیماري طاعون نیز به کار میها براي همهگونه نفرین یا طلسم خواست؛ اما این
م جادوگران و قدرتمندان فرامادي، در ارتباط با ارواح خبیثه و تحت تسلط نیروهاي در قدی

اي یا اي، با بریدن دست انسان مردهشرور براي اشاعه و فراگیر کردن بیماري طاعون در منطقه
کردند که در زیر چند نمونه از عکس از طریق کفن او آن منطقه را گرفتار چنین طلسمی می

 ده است:ها آورده ش آن
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کند. پزشکی که خود گلشیري در داستان خود از این نوع طلسم به عنوان نماد استفاده می
پرستی و جهل و نادانی را در منطقۀ خویش هاست، طاعون ترس و خرافهگر بیماريدرمان

اي هطاعون یکی از بیماري«دهد تا صاحب سرمایۀ آن شود. جالب است گسترش می
که این  شده در قدیم بود. به اعتقاد مردم آن دوره یکی از دالیل آن طمع بود با این شناخته

ها کامال   دار ادب فارسی به کار رفته است ولی رابطۀ آن مضمون در دیوان دیگر شعراي نام
 ).152: 1392(ذوالفقاري، » اندمشخص نیست و تنها از آن نام برده

طمع برد و طمع طاعون برآردددلم را کز فراقش خون برآر

 )355: 1386(نظامی، 
دیدة بیدار تا ز امن بخت تو خواب

تو شادخوار عاقبتی تا وباي غم
طاعون به طاعن حسد آوا برافکند 

بر چشم فتنه خواب مهنا برافکند

 ) 140: 1382(خاقانی، 
داري، با تسخیر مردم، روح و ایهداشت  نظام مطلوب خود، نظام سرم کار براي نگهارباب طمع

کنند تا همچنان به او وابسته باشند. وابستگی از جهل است و جهل میراث و فکرشان را فلج می
دخت وقتی جریان زندگی خود را براي کاظمی تعریف دهد. ماهع رض و سرمایه را بر باد می

ن همان دست خشکیدة خود رود و با روشن کردکند، پس از جدایی از ناشر به قبرستان میمی
کند تا طبق عادت مردم بیدار، از جمله خویشان کدخدا را با طلسم  خواب  مرگ بیهوش می

آید زیرا براي تسلط بر تمام ارواح جهان، کفن رحمت را نیز ببرد، اما از این کار ناکام به در می
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و علمش عمیق و فکري که فکر  دوستان رحمت نیز مانند خود او فکرشان عمیق است. روشن
 شود. ژرف باشد با هیچ سفسطه یا طلسمی خواب نمی

 
 گیري نتیجه

هاي شرقی و اسالمی در گلشیري از جمله نویسندگان مدرنی است که با ریختن محتواي آموزه
قالب و الگویی غربی فن نویسندگی را در حوزة ادبیات تطبیقی به سهم خویش اعتال بخشیده 

ها  هاي ارزشمند و ماندگاري خلق کند که از جملۀ آنوانسته داستاناست. او با این تلفیق ت
زخم شمشیر اش با داستان است که با خواندن آن و مقایسه دست تاریک، دست روشنداستان 
شویم نویسنده به این دو داستان نظر داشته است و با تنوخی متوجه می دختر قاضیو  بورخس
زخم کشیده است. استخراج وجوه شباهت دو داستان  ها هدف بزرگی را به تصویر تطبیق آن
ها رساند که گلشیري لوازم تشکیل داستانگر را به این نتیجه می ، پژوهشدختر قاضیو  شمشیر
ها در داستان خود به عنوان نماد استفاده کرده است. قبرستان در  تک برگرفته و از آن به را تک

دفینۀ میراث مل ی را جاي داده که اگر مراقبت داستان نماد جایگاهی است که در بطن خود 
شود در گورش یکی دیگر را خاك کرد. یعنی شود و پس از سی سال باز مینشود فراموش می

شود. شب نماد گسترش ظلم است؛ زن که همان نب اش است فرهنگی دیگري جایگزینش می
اي خاص را تداعی ستهنماد مام وطن است. قطع دست نیز نماد است و چه بسا نماد حزب و د

هاي نمادینی است که به صورت از جمله داستان دست تاریک، دست روشنکند. داستان 
-گرایانه و ترکیبی از سورئالیسم، وضعیت جامعۀ دهۀ سی و چهل خود را به نمایش می واقع

ه ها و کیفیت آب و هوایی پی بها، محیط، اعمال شخصیتگذارد که خواننده با مواجهه با نام
 برد.این مقصود می
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