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  2 ، عليرضا پورشبانان)نويسنده مسئول( 1شيرزاد طايفي

  
   : چكيده 

سنده و رمان نويس، تاثير ملمـوس و مشخـصي بـر            عنوان يك نوي  هيم گلستان ب  ابرا
نوع نثر مـوزون، آهنگـين، شـاعرانه و         . نسل نويسندگان پس از خود گذاشته است      

ـ          متشخص او كه از سويي تحت تاثير       ست و از    نثر زيبـا و آهنگـين گلـستان سعدي
او همچون همينگـوي اسـت، در       ة دور متاثر از نويسندگان آمريكايي هم     سوي ديگر 
، »جوي و ديوار و تـشنه     «،  »شكار سايه «،  »آذر، ماه آخر پاييز   « داستاني   هاي مجموعه

هايي شكلي خاص و متكامل ميگيرد كه با برداشت       » خروس«لند  و داستان ب  » مد و مه  «
تـوان  اي كـه مي    گونهي نويسندگان بعد از خود مواجه ميشود؛ ب       ذهني و زباني از سو    

و ايجاد شـگردهاي برخـورد بـا        زبان حاكم بر ادبيات داستاني امروز       ة گفت گستر 
اي حقيقـي    زبان، همچون خلق فضاهاي موزون و شاعرانه در بافت زبان، سرچشمه          

در اين مقاله سعي بر آنـست تـا بـا مـرور             .  دارند و آشكار در آثار ابراهيم گلستان     
پذيري او از ديگر نويـسندگان       تاثيرة هاي خاص سبكي ابراهيم گلستان و نحو      ويژگي

در ايران مـورد بررسـي و        وع تاثيرگذاري او بر فضاي ادبي معاصر      قديم و جديد، ن   
  .تحليل قرار گيرد
  :كلمات كليدي 

    .نويسي، گلستان سعدي، همينگوي ابراهيم گلستان، ادبيات، داستان
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   :مقدمه
ها و آثار داستاني    سرعت از كنار فعاليت   ادبيات داستاني معموال ب   ة ن حوز  منتقدان و پژوهشگرا  

يابي برخي جريانات ادبي امروز ايران، به جـاي بحـث            توجه به ريشه   ذرند و بي  گگلستان مي 
گيـري او از ظرفيتهـاي زبـاني و نـوع            هاي برخورد گلستان با مقولة زبان و بهره        شيوهة دربار

يش هاي زندگي شخـصي و روابـط خـصوص         منش اجتماعي او، به كنكاش در برخي حاشيه       
فردي كـه  ست و نوع منحصر بافتد ادبيات ه آنچه مغفول ميياناي كه در اين م    گونهپردازند؛ ب مي

ست كـه بـا دوري از       در اين مقاله سعي بر آن     . صاحب سبك ارائه ميدهد   ة از يك نويسند  او  
ـ        هـ  مسائل فردي و شخصي كه جزو حاشيه       ست، بـا   اي شخـصيت فرهنگـي ابـراهيم گلستان

خـصوص از گلـستان     ، ب او در روايتهـايش از زبـان كهـن        پذيري زبان داسـتاني      بررسي تاثير 
 نـوع   اش مانند همينگـوي،    دورهز شگردهاي نويسندگان آمريكايي هم    سعدي و استقبال او ا    
ررسي و تحليـل شـده، سـپس نـوع          فرد او دركاربرد زبان ب    منحصر ب ة رويكرد خاص و شيو   

اي سـبكي او بـا سـاير        هـ ز خـود در مقايـسة ويژگي      گذاري او بـر فـضاي ادبـي پـس ا          تاثير
گيـري كلـي     با اين توصيف، ابتـدا بـه جهـت        .  مورد توجه قرار گيرد    عصرشنويسندگان هم 

          خــاص ســبكي او و نــوع گلــستان در آفريــدن نثــري نــو اشــاره، شــده ســپس ويژگيهــاي
  . گيردسندگان معاصر مورد بررسي قرار ميش بر ديگر نويگذاري تاثير

    
  :حركت ابراهيم گلستان در آفرينش نثري نو

فارسي بودند، آفريدن نثـري بـود كـه    ة گذار نثر ساد پايه  جواني كههدف اصلي نويسندگان
هاي مختلف شخصيت انـسان معاصـر        براي بيان مفاهيم داستاني مناسب باشد و بتواند جنبه        

پس از رنسانس در اروپا و پس از مشروطه در ايران را بيان كند و همين انگيزه سـبب شـد                     
گاه ارتباط خود را بـا      اين، نويسندگان امروز هيچ   ا وجود   ب. كه مسير نثر از گذشته جدا شود      

كردن نثـر    هايي متفاوت، براي غني    كنند با شيوه  آنان سعي مي  . اند ه از دست نداده   متون گذشت 
  هـاي خـود را از نـوعي اصـالت كالسـيك             از متون كالسيك بهره گيرند و با اين كار نوشته         

ديـوان  «انهاي ابوتراب خسروي همچـون      در آثار اين نويسندگان مانند داست     . مند سازند  بهره
گيـري متـون كالسـيك و نثـر          هاي بسيار خـوبي از بهـره       ، نمونه »اسفار كاتبان «و  » سومنات

 همچنـين در آثـار شـهريار       . خـورد نها و روايتهاي امروزي بـه چـشم مي        گذشته در دل داستا   
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رانه كـه در  پور كه داستانهايش همگي زبان محور هستند، زباني خاص، تغزلي و شـاع      مندني
خوبي ديـده   ب» آبي ماوراء باحار  «و  » لدادگيدل و د  « ،  »شرق بنفشه « هايي همچون    مجموعه

      آور  نـو ة  نويـسند  »ابـراهيم گلـستان   «نويـسندگان ايـن حـوزه،       اما يكي از نخـستين      . شودمي
 در شـهر    1301مـاه سـال     گلستان در بيست و دوم مهر     . ي است هاي سي تا پنجاه شمس     دهه

او تحصيالت ابتـدايي و دبيرسـتان را        . اي مذهبي و مطبوعاتي متولد شد      در خانواده شيراز و   
 به تهران رفته، در دانشگاه تهران در رشتة حقوق مـشغول  1320در شيراز گذراند و در سال     

حقوق را نيمه كاره رها كـرده و بـراي مـدتي بـه حـزب تـوده                  ة اما دانشكد . به تحصيل شد  
ي از اين حزب و پيش از نويسندگي بـه فعاليتهـاي سـينمايي و               گير او پس از كناره   . پيوست

شوند و ينة نويـسندگي در دهـه بيـست خلـق ميـ     نخستين آثار او در زم    . فيلمسازي پرداخت 
نتـشر   را م  »شـكار سـايه   « مجموعة   1336 او در سال     .است» آذر، ماه آخر پاييز   «اولين اثر او    

 1348 او در سـال      .نويـسد يرا م » هجـوي و ديـوار و تـشن       « مجموعة   1340كند و در سال     مي
 كتـاب   1353چـاپ رسـانده و در سـال         اي ب  صورت داسـتاني خـاطره    را ب » مد و مه  «داستان  

 »خـروس «آخرين اثري كه از او به چاپ رسيده داستان بلنـد            . نويسدرا مي » جنية اسرار در «
     . است1374در سال 

سي اسـت، ابـراهيم گلـستان را        حـ  ظرفيتـي و چنـد     اگر بپذيريم كه زبان داستاني زباني چند      
ة گلـستان نـه تنهـا در ميـان چنـد چهـر            . يـابيم  مي اي مقتدر در مواجهه با اين زبان       نويسنده

برجستة نسل اول داستان نويسي ايرانـي، بلكـه در مقايـسه بـا شـماري از داسـتان نويـسان                     
اي  ي، چهـره آوري داستان  دليل توانمندي در زبان   تان نويسي ايران نيز ب    معروف كل تاريخ داس   

آميـز او در برخـوردش بـا زبـان           حساسيت و سنجيدگي وسـواس    . ستفرازشاخص و گردن  
اهميتي است كه اين نويسنده براي گريـز و پرهيـز آگاهانـه از الگـوي                ة داستان، نشان دهند  
اي، دريافـت هوشـمندانة      آگاهي حرفـه  سوية ديگر اين خود   . ن معيار دارد  آشناي ذهني و زبا   

     عنـوان عنـصر پايـه در       زدايـي در كـاربرد زبـان ب         آشـنايي   ضـرورت  يك داسـتان نـويس از     
روي » مـسجع فنـي   «اي به نثـر      در حقيقت بايد گفت، گلستان در دوره      . نويسي است  داستان

در اين باره مسعود بهنود در يادداشـتي بـراي          . آورد كه همة ادبيات پر از نثر مرسل است         مي
، اينگونـه   »نوشـتن شـايد گنـاه زمانـه اسـت         تان  گلـس  از ابـراهيم   «مجلة شهروند بـا عنـوان     

ـ         در اين زمانه بود كه آشكار شد اب       ... «:نويسدمي ست و  راهيم گلستان از جـنس و گـل ديگري
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نـه  . برد و ايـن از جملـه داليـل بينظيـري اوسـت            هيچ شباهتي به نزديكتر نزديكان خود نمي      
 نـه   -ذيرفت و نپـذيرفت   پـ ده بايد گلـستان از آنهـا تـاثير مي         هدايت و خليل ملكي كه به قاع      

صادق چوبك و جالل آل احمد كه نزديكانش بودند و نزديك او نشدند و نه همه آنهـا كـه                    
اند در اين پنجاه و شصت شبيه بـه گلـستان نيـستند، چنانكـه او هـم شـبيه شـان                       نام گرفته 

  )39: 1386يزداني خرم، ( »...نيست
 

  :سعدي بر نثر ابراهيم گلستانة تاثير شيو
ان پارسي زبان قرن    لستان با نزديك كردن نثر به شعر، پا جاي آن دسته از نويسندگ            ابراهيم گ 

 جديـدي را    ةكـار بـردن عناصـر شـعري در نثـر فارسي،شـيو            ششم و هفتم ميگذارد كه با ب      
كند و در عين آفريدن نثري زيبـا و ادبـي، از   فظ نمي گاه معني را فداي ل    البته او هيچ  . آفريدند

 ايجاز را نيز از     ، سادگي و  اصول فني آن غافل نشده و در ضمن       رعايت چارچوب داستان و     
  . دهددست نمي

كه مثال متاثر از مرزبان نامه باشد، از گلـستان سـعدي تـاثير              به همين جهت نثر او بيش از آن       
متـون نثـر فنـي،    ة هاي ادبي به شيو پذيرفته است؛ چرا كه در گلستان نيز ضمن رعايت آرايه 

  . شده استسادگي و ايجاز كالم حفظ
  :ست جنبة كلي، متاثر ازگلستان سعدينثر ابراهيم گلستان از سه

  .كار بردن جمالتي كه داراي وزن عروضي هستند ب-الف
  . كار بردن كلمات و جمالت قصار ب-ب
  .كار بردن صنايع ادبي همانند استعاره، تشبيه، مجاز، سجع و جناس ب-ج
  

  : عروضيكردن نثر با استفاده از اوزان  آهنگين-الف
همانگونـه  . ي تاثير زيادي پذيرفته است    گلستان در آهنگين كردن كالم خود از گلستان سعد        

كه ايـن   حاليتوان تقطيع عروضي كرد، در    ياري از جمالت گلستان سعدي را مي      دانيم بس كه مي 
وزن قرار   آيند؛ چرا كه در كنار جمالت ساده و بي         نظر نمي اول موزون ب  خوانش   درجمالت  

 اين ويژگي گلستان سـعدي اشـاره        شناسي خود به   محمدتقي بهار در كتاب سبك    . اند گرفته
آهنـگ  در نثر فني قديم اشاره كرديم كه گاهي كلمات و عبـارات داراي              « : گويدميكند و مي  
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نمايند و اين معني بالطبيعه در هر نثري كـه از لحـاظ             هاي شعر موزون مي   هستند و مانند لخت   
ـ     ...  نيست    تراوش كند، دور   فصاحت و بالغت از طبعي وقاد      ست و  اما گلستان چيـز ديگري

ولـي  . ين باب داشته اسـت    افتد كه مگر سعدي تعمدي در ا       صاحب ذوق را ظن مي    ة خوانند
ست كه كمال ذوق فطري و موزوني قريحه و لطف سليقه سعدي و تعمـدي كـه                 حقيقت آن 

آهنـگ  . ر شده است  نجدر فصاحت الفاظ و تركيبات داشته است، به موزون بودن عبارات م           
هاي مصراع افعال، كردن بعضي كلمات و     با پس و پيش     و يا احياناً   ست كه غالباً  تركيبات طوري 
  )128: 1349بهار، (».آيد مي تمام از كار در

نثر ابراهيم گلستان نيز همين ويژگي نثر سعدي را دارد؛ بـدين معنـي كـه جمالتـي بـا وزن               
  :كننديرند و كليت نثر وي را آهنگين ميگي البه الي جمالت معمولي قرار ميعروض

مـد و مـه،     (».بخشيدخواند و نقل و نبات مي     وريايي بود، درويش اكبر مثنوي مي     و سقف ب  ... «
1348 :11 (  

وي ة داند، بلكه به عقيـد    اي عارضي نمي   ن نثر خود را پديده    خود ابراهيم گلستان آهنگين بود    
ـ        شما فك « : ستان فارسي ذاتا داراي وزن و آهنگ      زب ست ر نكنيد كه آهنگين بودن يـك چيزي

ست كه به اين حالـت      اينها نفس خود كلمه فارسي    . باشمها وارد كرده     كه من به ترتيب كلمه    
  )197: 1377گلستان، ( ».آيد در مي

گلـستان از اوزان عروضـي، يكنواخـت و تنهـا بـراي      ة ست كه استفادنكتة قابل توجه اين اما  
  :لفظ و معني را مد نظر دارداو در اين كار تناسب . تفنن نيست

  )58: 1349آذر، ماه آخر پاييز، .(گمتو خودت خوب ميدوني كه راس مي«
  )فعالتن فعالتن فعلن(
جـوي و ديـوار و تـشنه،        ( »...همان روزها بود كز مويه پهلواني كه نشناخته پسر كشت         ... « 

1346 :11(  
  )فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن(

ـ          گيرداين عبارت بحر متقارب را بكار مي      ن در   گلستا ذهن  تا وزن و حال و هواي شـاهنامه ب
  .متبادر شود
. وزن عروضي در نثر ابراهيم گلستان را بايد از دو جنبـه بررسـي كـرد               ن  برد كارچگونگي ب 

  :اوة يكي از جهت بحر عروضي و ديگري از جهت قالبهاي شعري مورد استفاد
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  : در نثر گلستان بحور عروضي به كار گرفته شده-1
  :بحر متقارب: 1-1
  )45: 1349آذر، ماه آخر پاييز، (خواست محكوم باشد و محكوميت را نديده بگيرد نمي

  )فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن(
  :بحر متدارك: 1-2

  )216: 1346جوي و ديوار و تشنه، .(ها جوانه داده بود اي ميان بوته كنار كاج نقره
  )فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلنمفاعلن م(
  :  بحر رجز: 1-3

  ) 11: 1348مد و مه،.(ت از سالي كه من يكساله بودماس او در ذهن من امروز از عكسي تصوير
  )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع( 
  بحر مضارع: 1-4

  )126همان، (در زير دوش بود كه فرياد را شنيد
  )عل فاعالتمفعول فاعالت مفا(
  بحر مجتث: 1-5

  )135همان، .(اتاق تنگ پر از ضربه صداي قطار. و نور وارده منفي اتاق را پر كرد
  )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت/ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت(
  )58: 1349آذر، ماه آخر پاييز، .(گمتو خودت خوب ميدوني كه راس مي«: -1
  )فعالتن فعالتن فعلن(
  :ي نثر ابراهيم گلستان قالب شعر-2

در واقع آنچه سبب شـد تـا        . نثر گلستان از نظر تنوع قالبهاي سنتي چندان قابل توجه نيست          
ست كـه گـاه در      گيري گلستان از وزن عروضيـ      بهرهة بحث قالب در اينجا مطرح شود، شيو      

راع و گاه در حد يك بيت و گاه بشكل بحر طويل و گـاهي بـشكل نيمـايي و                    حد يك مص  
در زير اين موارد بررسي     . نيستبندي   ست كه زير عناوين معروف قابل دسته      ه شكلي گاهي ب 

  :شودمي
  
  



     115/ ابراهيم گلستان، پايه گذار نثري نوين                                                                                   
 

 

  مصراع: الف
 مـوارد، جملـه بـه       در ايـن  . گيـرد نها در يـك جملـه بكـار مي        گلستان گاه وزن عروضي را ت     

ـ    گرفتـه اسـت و نمونـه      شود كه در ميان چند جملة بي وزن قرار        مصراعي مانند مي   را هـاي آن
  :وفور مشاهده كردثار نثر فني پيشينيان بميتوان در آ

شرابي «فرمود تا خوانچه خوردني به تكلف بساختند و پيش بهرام گور نهادند و در عقب                « 
مرزبان نامه،  (»...و نقلي كه گفتي    اند كه پنداشتي كه رنگ آن به گلگونه عارض گلرخان بسته         

1327 :61(  
  :  زير اشاره كردهايعبارتميتوان در نثر گلستان بو براي نمونه 

شكار (».و دست روي نرده ها كشيده بود و پايين آمده بود          «هاي تنگ پايين آمده بود       از پله «
  ) مفاعلن مفاعلن مفاعلن) (17: 1336سايه،

ناچـار از   » كه براي گير چپـق هـم نمانـده بـود          جائي«كرد، در   گاه گم مي   شال دست تكيه   بي«
  )مفعول فاعالت مفاعيل فاعالت)( 14: 1348مد و مه،  ( ».درازي چپق كم شد

  بيت: 2-2
  ) 106: 1346جوي و ديوار و تشنه،  ( ».داالن دراز سقف كوتاه، ديوار به رنگ آبي سرد«
  )مفعول مفاعلن مفاعيل/ مفعول مفاعلن مفاعيل(
  چند مصراع متوالي با وزنهاي متفاوت: 2-3
يگر و مـن در ايـن ميانـه         سوي د ه و صداي مشت و لگد روي در از آن         هاي خراشيد  و نعره «

فعالتن فعالتن  /مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت   )(152: 1348مد و مه،    (»ها مبهوت  ميان غريبه 
  )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت/  فعول/فعالتن

  بحر طويل: 2-4
هـا جوانـه داده بـود تـا جوانـه بـود زيـر برگهـاي پهـن مانـده                      اي ميان بوته   كنار كاج نقره  «

مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفـاعلن مفـاعلن        )(216: 1346ر و تشنه،    جوي و ديوا  (».بود
  )مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعول

  وزن نيمايي: 2-5
پريدن كـالغ بـود در خيـال        / صداي مهره بود  / طلوع آفتاب بود  / در نگاه روشن ستاره بود    «

  »/ ...غروب بود با سكوت منتظر/ ابر
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/ مفـاعلن مفـاعلن مفـاعلن فعـول       / فـاعلن فعـول   م/ مفاعلن مفاعلن / مفاعلن مفاعلن فعول  (
  / ...)مفاعلن مفاعلن مفاعلن

   كلمات و جمالت قصار -ب
 تاثير او از نثر سـعدي در  وجود كلمات و جمالت قصار در نثر ابراهيم گلستان نيز به جهت  

ي دارد، و برخي از آنهـا اكنـون بعنـوان           سعدي در گلستان جمالت قصار فراوان     . ستگلستان
 سعدي از زبان فارسي و      رود، كه اين ويژگي نشانگر شناخت     ل در فارسي بكار مي    المث ضرب

 جمـالت قـصار فراوانـي در نثـر خـود             و گلستان نيز به تبع سعدي كلمات     . ستظرايف آن 
آورده، كه نشانگر تامالت نويسنده هم بر زبان فارسي و هم بر فلـسفة زنـدگي اسـت، و در        

  .مواردي بسيار زيبا هم است
  )78: 1349ماه آخر پاييز،آذر،(».احتياج ما به فرداستبه هيچ احتياج نخواهيم داشت، فردا «-
  )22: 1336شكار سايه، (».تونن نجيب بشنها مياحمق« -
  )218: 1346جوي و ديوار و تشنه،  (».ستكار كاج سبز ماندن« -
  )152: 1348مد و مه،  (».ستورود فرشته ممنوع:  زندگي نوشتهدر نبش كوچه« -
   كاربرد صنايع ادبي– ج

متون نثر فني   ة  گلستان بشيو  .ستبسامد صنايع ادبي، نثري منحصر بفرد     نثر گلستان از لحاظ     
ويژه تقليد از گلستان سعدي، عالوه بر تشبيه و اسناد مجازي و استعاره يعني صنايع ادبي                و ب 

    ام و  رايج در متون نثر معاصر، از صنايع بـديعي ماننـد جنـاس، تـضاد، سـجع، عكـس، ايهـ                    
او همچنين با عدم اكتفا به تصاوير سنتي، تصاوير         . آرايي نيز در نثر خود بهره برده است        واج

تشبيه دميـدن   . سابقه است  جديدي خلق كرده كه چه در عرصه نثر و چه در عرصه شعر بي             
  .اند از اين دسته» خواب شب«هايي مانند  صبح به بوي نان گرم تازه و استعاره

هايي در نثر گلستان به همراه تركيبات خاص و منحصر بـه فـرد ديگـري،     يهوجود چنين آرا  
ـ           نثر او را به نثري شاعرانه تبـديل كـرده اسـت               . ست، كـه يـادآور سـبك سـعدي در گلستان

  :گذرانيممي از نظر  راها هايي از اين آرايه نمونه
  تشبيه : 1
  )52: 1349ه آخر پاييز، آذر، ما (».لغزيدر سرازيري تنگ ميراهي چون ماري محتاط د« -
  )62: 1336شكار سايه، (».خورد انگار در هوا آونگ بود و تاب ميناله« -
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  )220: 1346جوي و ديوار و تشنه،  (».گود مثل چشم كور خيره بود« -
  )    65: 1348مد و مه،  (».مردي كه حالت و لحنش مثل قي كنار چشمش بود« - 
  اسناد مجازي: 2

له ناشـي از نگـاه      ئست، و اين مـس    سناد مجازي نسبت به تشبيه بيشتر      ا در نثر گلستان بسامد   
  :هاي اطراف جان دارند ست كه در آن همه چيز و همه اشياء و همة پديدهانة اوشاعر

  )49: 1349ماه آخر پاييز،آذر،(».خاموش بودكشيد در،خشك ايستاده بود در،در انتظار مي«  -
  )17: 1336يه،شكار سا (».لرزيد تا بگريزدآرامش مي« -
  ) 43: 1346جوي و ديوار و تشنه،  (».داشته بودصدايش ترك بر« -
  )76: 1348مد و مه،  (».فهم انگار خرده خرده راه افتاد« -
  استعاره: 3
  )7: 1349آذر، ماه آخر پاييز،  (»...خوردناله باد كه به در و ديوار مي« -
  )24: 1336شكار سايه، (».اي چشمهايت را در خواب شب گذاشته« -
  )43: 1346جوي و ديوار و تشنه،  (».هاي كاج روي شانه... صبح برف نشسته بود « -
  تعابير شاعرانه: 4
  )16: 1349آذر، ماه آخر پاييز،  (».نردبان در گوشة خود افتاده بود« -
  )58: 1336شكار سايه، (».ديده است در خواب او بيدار بوده استآن كه مي« -
  )48: 1346جوي و ديوار و تشنه،  (».جستمي كوشش مردم ميبا چشم او را ال« -
  )101: 1348مد و مه،  (».تو نور غروب ديرتر بود« -

رسـد  گلـستان مـورد بررسـي قـرار گرفـت، بنظـر مي            عنوان نمونـه از نثـر       با توجه به آنچه ب    
وان تـ ميشباهتهاي فراواني ميان نثر ابراهيم گلستان و نثر سعدي وجود دارد و از اين زاويـه                 

  .ستحت تاثير نثر سعدي در گلستانطور مستقيم تنتيجه گرفت كه نثر او ب
  

  :گرايي و ساختار داستاني در آثار گلستان فرم
نويسي ايران بايد همزمان بـا ظهـور صـادق هـدايت در عرصـة                آغاز مدرنيسم را در داستان    

. سـت آشكارنويـسندگان پـس از او كـامال         داستان نويسي به حساب آورد كه تـاثير آن بـر            
و . نويسي است كه يكه تـاز ادب داسـتاني ايـران گرديـد             گذار نوعي از داستان   هدايت بنيان «
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وي نه تنها سبك و سياق اين نوع        . ست متحول شدة آن هنوز زنده و فعال       دنبالة تطور يافته و   
: عـصر و اخـالف    هايش براي نويسندگان هم   ريزي كرد، بلكه داستان    را شالوده داستان نويسي   

اي كـه از آن      گونـه مشهور و گمنـام، الگـو شـد؛ ب        ز كوچك و بزرگ، قوي و كم توان،         اعم ا 
مـستقيم تحـت    وان سراغ گرفت كه مستقيما يا غير      تكنون داستان نويسي را تقريبا نمي     زمان تا 

 درس آمـوزي نكـرده      هواسـط هدايت واقع نشده و در مكتـب او بيواسـطه يـا ب            تاثير و نفوذ    
ـ             ا)145: 1386تقي پور،   (».باشد وف كـور او  ين روند كه با آثـار هـدايت آغـاز شـده، و در ب

است، مايه و شكل و ساختار بوف كور آفرينشگرانه، سحرآميز و تازه            درون« تجلي يافته بود؛  
 گلـستان   در آثـار ابـراهيم    ) 195 -6: 1374دسـتغيب،   (» .دهدو اوج هنر هدايت را نشان مي      

گلـستان در   . اي دارد   توجـه عمـده    جنبة ساختار در داسـتان    يابد؛ تشخصي كه ب    تشخص مي 
ار خـود را دسـتمايه نوشـتن قـرار          داستانهايش عالوه بر اينكه مضموني برخاسـته از روزگـ         

ست كه اگر داستاني فرم نداشته باشـد و         دهد و به محتوا بيشتر اهميت ميدهد، بر اين باور         مي
مـة آينـدگان،   او در روزنا. در آن ساخت و ساز داستاني صورت نگيرد، ديگر داستان نيـست          

بـراي مـن نقطـه اساسـي يـك كـار            « :گويـد صراحت در اين بـاره مي      ب 1349ال  فروردين س 
... اي را كه براي ساختمان دارم از همان اول داشتم و رعايت كردم               عقيده... ساختمان است   

اگر ساختمان قصه محكم باشد و عقايدش كمونيستي يا فاشيستي و يا كـاتوليكي باشـد، در                 
از «ويژه مثال در داسـتان       به فرم در داستانهاي گلستان، ب      توجه» .ل فرقي نميكند  حد اين تحلي  
ـ  او نويـسنده  . ستاز اهميت خاصي برخوردار   »  حكايت روزگار رفته  ست كـه بـا دقـت از       اي

شـد، فـرم    ويژه گلستان سعدي آنچنان كه گفتـه        ي زباني و ساختاري ادبيات كهن ب      شگردها
مان در داستانهاي گلستان در مرحلـة نخـست از بافـت            ساخت. كندداستانهايش را انتخاب مي   

شود و آدمهاي عادي داستان در ادامة روند روايت،         هاي آغازين او در هر قصه آغاز مي        جمله
 ، ايجـاد سـاختمان و فـرم روايـي،          چيـدن اين نوع   . شوندگذار تبديل مي  ه شخصيتهايي تاثير  ب

 دقـت و    چنان با اجزاي آثار او آن   . ندكهاي گلستان را تبديل به آثاري يكسان و كامل مي          قصه
ولوژي سبكي و ساختاري را موجب ميشوند،       گيرند كه يك ايدئ   وسواس در كنار هم قرار مي     

توان بسياري از آثار او را  از اين نظر، در مكتب فرماليسم و سـاختگرايي مـورد نقـد و                     و مي 
   )1(.تحليل قرار داد
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دلهـره كـه    ايـن   . كند نوع ساختار را تعيين مي     لستان،عنوان يك مفهوم اصلي در آثار گ      دلهره ب 
جزء ذات آدمهاي گلستانست، در برابر يك ساختار بشدت گزارشي و شتابنده قرار ميگيرد،              

تواند روايت خونسرد و مستند گلستان را در هم بريزد؛ پـس در تمـامي               حتي فاجعه هم نمي   
  .دشوآن همراه مينقاط داستان، مخاطب يك ضرباهنگ را حس كرده، با 

. اسـت » ها به دزدي رفته  « ترين داستانهايي كه بيانگر اين شيوه هستند، قصه        يكي از خواندني  
شدت فراگيـر   او كه ب  ة ي از خانه است، و دلهر     ا فردي در صدد اثبات وجود دزداني در نقطه       

در تمـامي نقـاط داسـتان، مـا بـا           . دهدان خواننده را تحت تاثير قرار مي      توصيف شده، در پاي   
ايـن  . انگيز است  رو هستيم كه از سويي ابلهانه و از سويي ديگر هراس           شدار روبه ترديدي ك 

  .بردو طرح داستاني را اينگونه پيش ميست كه بيان فضا همان ساختار روايي داستان
ة بنـدد و شـيو    ع كافي دارد، آن را بـه زيبـايي بكـار مي           چون گلستان از ساختمان داستان اطال     

از » هاي سـبز  عـشق سـال   «او در داسـتان     . رسي ابداع ميكنـد   نويسي را در فا    ختصرموجز و م  
ارد و بـا    گذنويسي خود را به نمايش مي      داستان، نهايت تكنيك    »جوي و ديوار و تشنه    «كتاب  

تكلف براي پسري تازه بالغ و تازه عاشق، به نسل بعـد             تحرك و بي  انتخاب زبان آهنگين، پر   
 بايد در هماهنگي كامل با زبان، مكـان،         آموزد كه چند صدايي در متن يك نوشته        از خود مي  

  .و علت و معلول باشد، تا همگان آن را بپذيرند
ن با  درمورد داستاني از گلستا   » سال داستان نويسي ايران    صد«حسن ميرعابديني نيز در كتاب      

 رعايت انضباطي دقيق در طرح    ة ست كه اين داستان نشان دهند     ، معتقد »ماهي و جفتش  « نام  

 اساسـي  اي رسيدن به سادگي، و دوري از تمثيل و تزئين بـراي رسـيدن بـه                 ريزي ماجرا بر  

  .ترين حدها است
  

  :هاي گلستان زبان در داستانموسيقي
و، رواني كلمـه    در كار ا  . است» رواني كلمه در جمله   «هاي نثر گلستان، آوردن     يكي از ويژگي  

لمـه و جملـه در      آورد؛ نوعي رواني و بـه جنـبش در آوردن ك           وجود مي سطرهاي شاعرانه ب  
ها در آثار گلستان خيزشي هستند كه خواننده را به مشاهده و بازديد              جمله. جاي ثابت خود  

  .كشاند چندباره ميخواندنو 
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آيـد،   بر زبـان مـي    ها و در نتيجه ريتم و موسيقي كه از اين تكرار             تكرار مجدد فعلها و كلمه    
تـون گذشـته در همـين راسـتا،         آورد كه با كاركردهـاي زبـاني م        وجود مي نوعي لذت متن ب   

وجـود  ك حرف يا كلمه در داسـتان وزنـي ب         او از لحاظ آواشناسي، با تكرار ي      . فرقهايي دارد 
شود، و اين جـدا      كه با تكرارش تبديل به ملودي مي       است» نتي«آورد كه در آن هر حرف        مي

  .وجود آورده است جمله را نيز بگرايي در كار او، موسيقي كلمه و از زبان
داد كـه    را در راه ميان يـك جنگـل نـشان ميـ            ساز دختري و پسري    ديوار دكان دوچرخه  بر  «

ميـان سـايه سـوي انتهـاي        دست باد،    بارشان به پشت، گيسوان دخترك ب      سوار بر دوچرخه،  
  )10: 1346جوي و ديوار و تشنه، (» .راندندمحو راه مي

. دتر، زيان آورتر باش    نندهتر از حد واقعي باشد؛ يا زورش زيادتر، ضربت ز         الش دراز انگار ب «
بـال، بـال،    ! بالش، بالش رو بگيـر    « حاجي فرياد زد    . او باشند انگار او رهاست و آنها  اسير        

ترديد ريشه در زبان قرن پنجم دارد، بي آنكه          اين شگرد بي  ) 19: 1384خروس،(»!بالشو ببند 
 از شـگردهاي زبـان      ترين استفاده را  در واقع گلستان مدرن   . همراه آورد احساس كهنگي را به     

فارسي در قرون كهن كرده، چرا كه براي زبان پويايي آورده و ظرفيت نثـر را در داسـتان و                    
گلـستان  . ادبيات داستاني گسترش داده و براي نثر معاصر مـا تشخـصي پديـد آورده اسـت                

   سليقة هنري دارد و ايـن سـليقة هنـري در زبـان و نثـر او نهفتـه اسـت، نـه در تكنيكهـاي                          
اين موسيقي كلماتيـك كـه در آثـاري چـون رسـاله قـشيريه از ابوالقاسـم           . داستان نويسيش 
نامه خواجـه عبـداهللا انـصاري، از متـون كهـن نيـز               االسرار ميبدي و مناجات    قشيري، كشف 

تـوان در    خواننده نيز تاثير ميگذارد و بعنوان نمونه مي        خواندنآشكارا قابل مشاهده است، در      
اين موسيقي را به خوبي حس كرد؛ چرا كه گلـستان بـا تكرارهـايي    » هشكار ساي«قسمتي از   

 تبـديل   »موسـيقي كلماتيـك   «و  » نـت «زيبا و شايد آگاهانه، متن را از زبان عـادي بـه زبـان               
رفـت و   آمد و مي   ديد و مي  شنيد و سياهي نمي   ده بود و او مي    انگار باد در درختها پيچي    « .كندمي

داشـتند تـا اينكـه گلبانـگ بامـداد در            دنيـايش وا مي    سـها نوسـاز ميـانِ دو      اكنون بانگ خرو  
ار يـك كلمـه، سـطر را         در اين نوع از نوشتن، تاكيد و تكر        )17: 1336شكار سايه،   (».پيچيد

ر حركتـي كلماتيـك اسـت كـه د        . كند كه آن وزن سيالبي و عروضي نيـست        دچار وزني مي  
ر اينجا اهميت اساسـي دارد      توجه به اين نكته د    . آيد وجود مي انديشه، رفتار و كردار ب    ة حوز

 اسـت، نـه صـرفا       )2(»موسيقي كلماتيك «وسيلة  اينجا القاء معني و ايجاد فضا ب      كه بحث در    
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اين موسيقي كلماتيك شايد بيش از آنكه ناشـي از يـك حركـت آگاهانـه در                 . القاء موسيقي 
تواند يتيجه پرورش يافتن حس او باشد، م      زبان يا غور و تطور نويسنده در متون كهن و در ن           

اي كه همواره     عالقه ريشه در احترام و عالقه گلستان به زيبايي محض داشته باشد؛ احترام و            
ايي گرايي سياسي و مفهوم كنـ      نمايي اجتماعي و تمثيل    هاي ديگري، چون واقع   در پس ويژگي  

  .ستهاي در لفافه، پنهان و طعنه
  

  :همينگوي بر نثر گلستانة تاثير شيو
 و تحليل آثار داستاني و فرمهاي داستاني تعدادي از          خواندندر پرتو   فرم داستانهاي گلستان    

رو  گيرتـرين دنبالـه   پي«. نويسندگان خارجي، از جمله همينگوي و فاكنر شكل گرفتـه اسـت           
ـ نويـسان آمريكـايي در ايـران ابـراهيم           داستان ست كـه نخـستين ترجمـه داسـتانهاي        گلستان

ـ    . همينگوي و فاكنر به فارسي را از او داريم         سنده صـرف اسـتحكام   بيشترين تالش ايـن نوي
نزديكـي  ة خود گلستان نيـز دربـار     )181: 1383مير عابديني،   (».شودساختمان داستانهايش مي  

. خاطر نثرش مهم است   همينگوي بيشتر ب  «:  همينگوي معتقدست  فضاي آثارش به داستانهاي   
ست كـه   نـ همي. دش را فداي خودش كـرده اسـت       همينگوي خو . البته هميشه اينطور نيست   

هـست كـه اون     انگليـسي   خاطر همين او فقـط در زبـان         ب. ابل ترجمه به زبان ديگر نيست     ق
كه ترجمة فرانـسويش  وقتي . توان كرد نمياون كارها را در هيچ زبان ديگري. كندكارها را مي 

نميتـوان  اش را هميـشه      آن ريتم و شـسته رفتـه      . ... فهمي هيچ آن جور نيست    را بخواني، مي  
 ستحتي ممكنـ  . تواني در بياوري  يز ديگر ميتواني بنويسي اما خود آن را نمي        يك چ . درآورد

اما به هر حال گلـستان      ) 116: 1385جاهد،  (».چيزي بنويسي بهتر از آن ولي خود آن نيست        
ي اشراف كاملي بر آثار همينگوي داشته، با ترجمة آثار او شكل زبان همينگـوي را در حـالت                 

  .كنديهاي خودش ايجاد م ديگر در قصه
ب ميان توصـيف و ديـالوگ در        گلستان در داستان خروس، لحني نسبتا آرام دارد كه به تناو          

نـد و ديالوگهـا نيـز بـه         اي همينگوي بـشدت تغزلي    ه توصيفها تحت تاثير ترجمه   . ستنوسان
 و جـذابيت درامـاتيكي كـه ايجـاد          طرفي راوي در روايت آنها و تاكيدها و تكرارها        يلحاظ ب 

ر موضـع قهـر     راوي در قصة خـروس د     . آورند ياد مي وگهاي همينگوي را ب   ند، نوع ديال  كنمي
كنـد بـدون هـيچ      اي ديگران قناعت مي   ولي فقط به نقل حرفه    . شودعمال از روايت حذف مي    
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اي كه به تماشا رفته      بيگانه«گلستان در قصة    . ستاي همينگوي اظهار نظري، و اين شگرد آشن     
نـدي  ب شـكل  كند كه بسيار شبيه به روايت و       مي ان و فرمي در روايت قصه ايجاد      ساختم» بود

او در ايـن قـصه از نظـر      . اسـت » برفهاي كليمانجارو «خصوص  و ب » ترك اسلحه «داستانهاي  
، خط مستقيمي كه    نويسي، كوتاهي اين ديالوگها    نوع نگاه به شخصيتهاي قصه، شكل ديالوگ      

اش بـشدت    قـصه دقيـق بنـدي   ويژه پايـان تا به پايان خود برسد و ب  ،كندروايت قصه طي مي   
توصيفهاي كوتاه گلستان، چـه در داسـتانهاي كوتـاه و           . ستتحت تاثير شگردهاي همينگوي   

تـصوير خـتم ميـشوند و       ، بسرعت ب  ند و اگر نباشند   اسا تصويري چه در قصة بلند خروس، اس     
يري را جـايگزين    در واقع گلستان ساختار تـصو     . ستاو از زباني تصويري   ة ليل استفاد داين ب 

رسد اين امر ريـشه در خوانـشها و تحليلهـاي او از آثـار          توصيفي ميكند، كه بنظر مي    ساختار  
  .همينگوي داشته باشد

ـ       به هر حال ترديدي نيست كه گلستان در عرصة           ويژه تكنيك، از آثار زمانة خود متاثرست، ب
 او  پذيري ؛ اما تاثير  »جان اشتاين بك  « و   »توماس مان « و تا حدي     »فاكنر«،  »همينگوي«از آثار   

ست؛ به همان گونه كه مان و اشتاين بك و ديگران هم به نوبـة خـود                 مأبا خالقيت فردي تو   
اي هـر   گلـستان هـم بـر     . متاثر بودند، ولي نقطة ثقل و تمركزشان خالقيت فردي بوده است          

ه ابعاد كلي   گاهي ابتدا ديالوگ، سپس موقعيت و آنگا      : گيردداستان تكنيك يا ترفندي بكار مي     
عيتهـا  كند، زماني بـا پـيش بـردن آرام داسـتان، از شخـصيتها بـه موق                صوير مي شخصيتها را ت  

هاي گلستان، آثاري نيـستند كـه بتـوان آنهـا را از نظـر                همين دليل در مجموع قصه    ب. رسدمي
  . خواند»تقليدي«تكنيك، ساختمان و زبان تصويري، امري 

 
  :تاثير گلستان بر فضاي ادبي بعد از خود

 اشرافي كه نسبت به ادبيات جهان داشت، در سالهاي دهة بيست، بـا            دليل آگاهي و  گلستان ب 
مطرح ديگـر، موجـب آشـنايي       ة ترجمة آثاري از فاكنر، همينگوي و چخوف و چند نويسند         

ترين هنرمنـداني   يكـي از فعـال    ها شد، كه ميتـوان او را          ايران با اين چهره    جامعة نوپاي ادبي  
داسـتانها،  . آمدن مدرنيسم ادبـي در ايـران دارد       وجود  ست كه سهم غير قابل انكاري در ب       دان

ان در همـان آغـاز سـالهاي كـارش،          ها و آراي او نشانگر اين نكته هستند كـه گلـست            ترجمه
انديـشد، و در پرتـو دو عامـل، يعنـي نثـر سـعدي در گلـستان و                    نوعي ديگر از ادبيات مي    ب
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نوعي بر فضاي ادبي بعـد   بتواندرسد كه ميدر فرماليسم، به يك ايدئولوژي مي     ساختار و زبان    
شر بـا نثـر     ة ايراني بود كه بر اثر حشر و ن        گلستان، نخستين نويسند  «.از خود تاثير گذار باشد    
هاي فاكنر، به اصل نثر و شگرد داستان توجـه كـرد و از ايـن نظـر                  همينگوي و شيوة داستان   

كلي بعد  رطو ب )130: 1382حقوقي،  (».روي برخي داستان نويسان پس از خود تاثير گذاشت        
اي داده شد و از سوي نويسندگان بـسياري،          از گلستان، به نثر در داستان اهميت فوق العاده        

ـ              سياري سـعي كردنـد در      تغزلي بودن و داشتن ضرباهنگ زبان مورد توجه قرار گرفـت و ب
روفـي  تـوان بـه نويـسندگان مع      گلستان استفاده كنند، كـه مي     ة شيوهاي خود از    روايت داستان 
  . اند گلستان قرار گرفتهة نوعي تحت تاثير سبك و شيوه در آثارشان باشاره كرد ك

   گـر آن بـود    آبادي در كليدر، با توجه به موسيقي كلماتيك كه گلـستان سـامان          محمود دولت 
قدام بـه ايجـاد     آوايي و تكرار كلمات، ا     واسطة رفتار هم   ب - و پيشتر ريشه در نثر كهن دارد       –

  :اندازد ننده را به ياد نثر گلستان ميكند و خواموسيقي در كالم مي
اي به گيـاه و بـه خنجـر و گـل و آذيـن بيـايي اي                    به خار و به خنجر و خون آجين يافته         «

  )755: 3، ج1368كليدر،(» .دشت
  )36: 1همان، ج(»بخيز اي چنار كهن، يادنامة روزگاران دور، دمت گرم«

            هـاي محلـي نيـز، از ديگـر          هگيـري از لغـات و تركيبـات موجـود در گويـشها و لهجـ                بهره
ستان نيز در برخي از آثارخود،      گل. آبادي از منبع ظرفيتهاي زبان فارسي است       هاي دولت  بهره

ي منطقـة   هااني پي برده بـود، و اغلـب از گويـش          دست تركيبات در بافتهاي زب    بويژگيهاي اين 
آبـادي ايـن     تر از دولت  پيشاز آنجا كه او به لحاظ زماني        و  شود  فارس در آثارش مشاهده مي    

    :توان او را از اين نظر تحت تاثير ابـراهيم گلـستان دانـست             آثارش بكار برده، مي   شيوه را در    
در ذهـن تـو، در      . العمل نوعي رايش در ذهن تو چگونه است        دانم كه عكس  اما من نمي  ... « 
الخورده، مـردم سـ   ة شـد  روزگار سـپري  (»!...سپوخت حالت احتمالي، رايش چرچيل را مي      آن

1386 :479(  
  )123: 1365جاي خالي سلوچ، ( ».خماند تا رو رفتن بام را به پايان بردتن مي« 

تـوان بـه    اهانـه تحـت تـاثير ابـراهيم گلستانـست، مي          از ديگر نويسندگاني كه آگاهانه يا ناآگ      
ـ  . شنگ گلشيري اشاره كرد   هو ويژه از لحـاظ شـاعرانگي زبـان، تـصويري بـودن            گلشيري ب

  . ستاثير گلستانريزي ساختمان در متن، تحت ت روايت و پي
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گم كـه در تمـامي پهنـه شـب ادامـه            انتها بـود، كالفـي سـردر       آواز جيرجيركها نخي بي   ... « 
  )7: 1368شازده احتجاب، (».داشت

شـازده  . خواندنـد شن كرده بـود و از دور دسـتها خروسـها مي           صبح كاذب همة اتاق را رو     « 
ت چرخها روي قالي و بعد صداي باز و بـسته شـدن             عوعوي سگها را شنيد و صداي حرك      

  )94همان، (».در را
 آثـار    و »دار هاي در  شازده احتجاب، آيينه  «هاي  ثار داستاني گلستان، آنچه داستان    مانند اغلب آ  

: ست، يعني تركيب و ابداع    ديگر گلشيري را شاعرانه ميسازد، در درجة نخست جوهر شعري         
شود كـه   اما گيرا، و همين سبب مي     ، تصويرهايي كوتاه،    چيدن تصاوير كنار هم و بر روي هم       

       در داسـتان بلنـد     . نويسنده مانند شاعر در سطحي عـاطفي بـا خواننـده ارتبـاط ايجـاد كنـد                
آوايـي   بندي و تكرار كلمات و ايجاد هـم         فارغ از نثر شاعرانه، شكل جمله      »دار هاي در  آيينه«

بـه  « : ه از جـنس نثـر گلـستان رسـانده اسـت           در بستر جمالت نيز، نثر را به تشخصي ويـژ         
جمعيت نگاه كرد، به سرها، به موهاي سياه و افشان يا خرمـايي و حتـي رنـگ كـرده و بـه                       

اي كه دست بر گونه گذاشته بود، يـا سـبيل    رنگ بور، و به پيشاني بلند و صورت اخم كرده     
 كـه مانـده بـود يـا     الغر، يكي مثل فرج يا طـاهر  سياه چرده بود و   . كرد، نگاهش مي  بر پشت 

نويسد از  ت كه چطور هنوز هست، يا الاقل مي       نگريس زنده بود و در او حتما به شك مي         هنوز
  )8: 1371آيينه هاي در دار، (».آنچه ديگر خاك شده بود

ست؛ يري، بسيار وسيع گسترده و متنوع  هاي گلش  واژگاني قصه ة زير و بم صدا و ريتم و داير       
ـ       ثرهـا در ادبيـات      ژورناليـستي او يكـي از زيبـاترين ن         –اي   ههمچنان كه نثر گزارشي و مقال

اين مهارت دو سويه گلشيري، در ايجاد لحن و زباني متناسـب            . رودداستاني ايران بشمار مي   
كارگيري زبان تغزلي   سه كنيد با شگردهاي گلستان در ب      با موقعيتهاي مختلف روايت را مقاي     

 »هاي سـبز عـشق سـال  «عنوان مثال در قصة   و ب  ارشي در راستاي القاي معني،    در كنار زبان گز   
  . شود و در انتها دچار لحني گزارشي ميكه در ابتداي موقعيتهاي عاشقانه، لحني تغزلي

تـوان مـشاهده كـرد؛      از شعر و نثر نيمـا و اخـوان را مي          در زبان شاعرانة گلشيري، ردپاهايي      
ة اعران همدور طرهايي از ش  رنگ كامالً س  ر گلستان نيز اين فضاهاي شعري پر      چندانكه در آثا  

تنـوع زبـاني   ة عالوه بر ايـن در حـوز      . آورد خصوص فروغ فرخزاد را فرا ياد مي      گلستان و ب  
ة ست و شـاخص كارهـاي او را بايـد در حـوز            اي متنوعـ   اي با گستره   ي نويسنده نيز، گلشير 



     125/ ابراهيم گلستان، پايه گذار نثري نوين                                                                                   
 

 

 » كيـد  كريستين و « و   »شازده احتجاب «،  »آيينه هاي دردار  «،  »معصوم پنجم «زباني در كتابهاي    
به اين شدت نيست، امـا زمينـه و         اگرچه اين تنوع زباني در آثار گلستان        . موفق ارزيابي كرد  

  هاي زباني گلشيري در نـوعي شـاعرانگي و نثـر موسـيقايي اسـت كـه                  ماية تمامي تجربه  بن
  . ستبان داستاني گلستان قابل رديابيهاي آن در ز ريشه

واسـطة پيـروي     كه بطور غير مستقيم و ب      ي است شهريار مندني پور، يكي ديگر از نويسندگان      
ـ         گلشيري، تحت ت  ة از شيو  بـراي مثـال در مبحـث       . ستأثير سـبك و سـياق ابـراهيم گلستان

والً با يك فعل جمله را تمام       ست كه معم  ي از شگردهاي گلستان در نثر اين      عروض زبان، يك  
 به جملة بعدي وصل      شدن كند، بلكه با استفاده از آواي موجود در نثر، جمله بدون قطع           نمي
 نوشتة مندني پور، داستاني وجـود دارد بـا عنـوان            »هشتمين روز زمين  «در مجموعة   . شودمي
هـاي آب، روي     رگـه « : شوددرست بر همين سبك و سياق آغـاز ميـ          كه   »ساراي پنج شنبه  «

تـو گـويي يـك پـشت از زمـاني دور كـه       . بـارد اند و هنوز بـاران مي    ه هم پيوسته  شيشه ها ب  
بارد تا خالص شدن از تنگنـاي بـه يـاد آوردن و بعـد               فراموش شده، باريده و مي    هاست  مدت

گماني خواهد بود روي قاب چوبي پنجـره و ديوارهـاي تـا كمـر خـيس و چتـر                     آفتاب بي 
ها را دنبال ميكنـد تـا        سياهي كه در مهتابي گذاشته شده است و او حاال با سر انگشت، رگه             

بگيرند، بـر آنهـا خـط ميكـشد، شـكلي كـه نـا تمـام                 ها بخار    شان و وقتي شيشه   محل تالقي 
  )77: 1371هشتمين روز زمين، ( ».رودميگذاردش و شتاب زده مي

ز، آوايي حروف و ايجاد موسيقي در بستري شاعرانه در قصة هنگام از همين مجموعه نيـ           هم
توان ردپاي شگرد گلستان را در آثار ايـن نويـسنده مـشاهده             ست كه مي  يكي ديگر از مواردي   

 ةاي، هنوز داغتر از همـ     خنكا در يمن دميده بود ولي آفتاب آن تابستان تب نوبه          ة ستار« :كرد
آورنـد، خـاك آهكـي هنگـام را           مـي  حل به ياد  هاي پير م   اي كه حافظه   تير و مردادهاي مرده   

  )97: همان (». بست و تراخم ميتركيدنمك لخته مي. ميگداخت
» موميـا و عـسل     «پـور، از مجموعـة     موسيقايي مندني اي ديگر از نثر شاعرانه، تغزلي و         نمونه

هاي  آوايي، ريتم كلمات و سياليت جمالت با نثر قصه         گيرد كه در آن هم    مورد اشاره قرار مي   
هايي فكور، بـه     بهسنگين و سبز، با گردا    «: گلستان و موسيقي كلماتيك آن قابل مقايسه است       

شرحه شرحه ميشد و سوي ديگر      اروج چهارصد ساله    رسيد، از سنگ و س    هاي پل مي   چشمه
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پيوست رود، سبز   اما كمي دورتر باز به خود مي      ... ريخت، نفيركشان و كف آلود      پل بيرون مي  
  )45: 1375موميا و عسل،(»... و صبور 

ل سوم نيز با رويكردي متفـاوت، بـسراغ ظرفيتهـاي           نسة ديگر نويسند »  خسروي   ابوتراب «
     ابـوتراب خـسروي در آثـارش زبـان         . فتـه اسـت   كارگيري آنها در طول روايـت ر      زباني و ب  

زگشت به زبـان متـون مقـدس دارد،         گرايي، كهن الگويي و با     اي را كه تمايل به باستان      ويژه
. ستچـشمگير » خـسروي «هاي مختلف و بينـامتني در روايـت         ميان متن   تگوگف. بكار ميبندد 

ـ «و  » اسـفار كاتبـان   «له كتـاب    هاي ابوتراب خسروي از جم     نوشته ، زبـاني   »وان سـومنات  دي
گرا دارند كه از ظرفيتهاي زباني گذشته در آنها بـسيار بهـره بـرده                اي و كهن   شدت اسطوره ب

  .شده است
ست كه اين نبوده كه بـر جـسم كلمـات اشـعارش روح حيـات دميـده كـه                    چنانكه مذكور «

يجـاد  خداوند حي بوده كه در اشياء مجرد خيال او روح دميده و مثل تبديل آن اشياء مثـل ا                  
در آن بود كـه روح     نقطه جسم عيسي در بطن مريم مقدس عمران و بعد حلول روح حيات              

اش دميد و آن اشياء حيات       گونه به نقطه تجريدي اشياي خيالي او در مخيله        القدس نيز همان  
سرايد كـه در    ي ميـ  زلـي بـه هيئـت جويبـار       غطبيـب   « )111،  1377ديوان سومنات، (».يافتند

نـد كـه بـر      ككل سرو سبزي تضمين غزل جويبـار مي       د غزلي به ش   شود و بع  برهوت ظاهر مي  
  )110:همان( ».گستردزمين ايستاده و سايه مي

اگر ابوتراب خسروي در مجموعة داستاني ديوان سـومنات، تنهـا در داسـتان نهـايي يعنـي                  
كارگيري نثري آركائيـك كـه بـه         در ب  داستان ديوان سومنات به يك تجربة همه جانبه زباني        

 »اسفار كاتبان «قدس و عرفاني نيز تمايل دارد، ميرسد، در قصة منسجم و بلند           تون م نثرهاي م 
ي تـازه در نثـر و    هاري او را در ايجاد و اجراي ظرفيت       گي رسد كه بهره  زباني ويژه و خاص مي    ب

ه با مجلة شهروند انجام     اي ك  اساس گفته گلستان در مصاحبه    اگرچه بر . دهددر زبان نشان مي   
بان كهن به همان سياق الگوي كهن آن در داستان بسيار مذموم پنداشـته و               گيري ز داده، بكار 

او داستانهاي خودش را از اين نوع رفتار داستاني با زبان مبرا دانسته، اما بحث در اينجا چـه                   
 فارسـي و در     در مورد گلستان و به تبع آن در مورد خسروي ايجاد ظرفيتهـاي تـازه در نثـر                 

ايـن رفتـار زبـاني رفتـاري تـازه و پيـشنهاد دهنـده اسـت كـه                   نحوي كه   ست؛ ب زبان داستان 
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اي را در بكـارگيري زبـان و         ساختارهاي قبلي خودش را پشت سر گذاشته، حركتهاي تـازه         
  . دهدآوري شكل مي زبان
  : اي از نثر ابوتراب خسروي در نثر اسفار كاتبان نمونه

رفعـت مـاه    .  مـضبوط اسـت    هاي فقيـه   رسالهدر  . من آداب تغسيل و تجهيز تكفين ميدانم      « 
طور كـه مـضبوط     مـن بـرايش ميگـويم همـان       . رفعـت مـاه آداب نميدانـد      . غسالة آذرسـت  

  )19: 1380اسفار كاتبان،(».است
از ميان نويسندگان نسل سوم، گلي ترقي به ظرافتهاي زباني گلستان البته تنها در داسـتانهاي                

خاصـي  ، به نوع    » رفته حكايت  از روزگار «گلستان در كتاب    . اش نزديكتر است   خاطره گونه 
اي از   ست و با زبان داسـتانهاي خـاطره       فرد نگارش خاطرات ميرسد كه منحصر ب      از زبان در  

ده، رســول پرويــزي يــا داســتانهاي جــنس داســتانهاي پيــشينش، مــثالً داســتانهاي جمــالزا
اي نـو و تـازه       عصرانش مثل صادق چوبك يا جالل آل احمد متفاوت است، يعني شـيوه            هم

خـصوص در   گلـي ترقـي در داسـتانهايش، ب       . گـويي رخ ميدهـد     ه در زبـان خـاطره     است ك 
ن تفـاوت كـه زبـان       شود، با اي  اي گلستان نزديك مي    اي، به فضاهاي خاطره    داستانهاي خاطره 
گويي پهلـو ميزنـد و زبـاني نوسـتالژيك        به خاطره دست از داستانها باز هم      گلي ترقي در اين   

  .رنگ هستنددر آن كمگونه  آوريهاي گلستانشود كه نومي
اي و    زير آسـماني فيـروزه     بلند البرز در   كوههاي سفيد و  كنم، ب  زمستانهاي تهران فكر مي    به« 

  ».انـد و غـرق در رؤيـاي پرنـدگان مهاجرنـد            به درختان عريان باغمان كه بـه خـواب رفتـه          
  )9: 1373هاي پراكنده، خاطره(
آره، « گفتم  . ت سرم را نگاه كردم    پش» پيرمرد، مواظب باش نيفتي   «يك روز يك نفر گفت      « 

بـا  « از خودم پرسـيدم   . ماتم برد . برگشتم تا هر كه بود دستش را بگيرم       » .مواظب باش نيفتي  
  .)1: 1377خواب زمستاني،(»باورم نشد و گذشتم» منه؟

ـ          با اين توصيفات بايد گفت آثار نويسندگان نسل د         ويژه وم و سوم داسـتان نويـسي ايـران، ب
 از قابليت زباني در روايـت       دليل استفاده اين بخش از آنها نام برده شد، ب       ر  نويسندگاني كه د  

    گيـري از متـون كهـن و نـوعي اجـراي             ادبيت زبان، خلـق فـضاهاي شـاعرانه، بهـره         قصه،  
ن را آغاز كرد و     گونه از روايت، وامدار سنتي هستند كه ابراهيم گلستان در دهه سي آ             خاطره
تر از همة اين نويسندگان ظهور كـرده، بـا كـاربرد ايـن دسـت                يشاو بلحاظ زماني پ   . بنا نهاد 
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شگردهاي خاص در آثارش راه را براي نويسندگان پـس از خـود همـوارتر كـرد و آنهـا را                     
  .خواسته تحت تاثير خود قرار داد خواسته يا نا

  
   :نتيجه 

  لعـة زبـان    اي مانند ابراهيم گلستان عـالوه بـر آنكـه زبـان داسـتاني خـود را از مطا                   نويسنده
آموزند، در مرحلة خود آگاهي و تالش ، به نثر ادبيات فارسـي              داستان نويسان نسل اول مي    

ابـراهيم گلـستان در ميـان نويـسندگان بعـد از            . اي دارنـد   در متون كهن فارسي توجه عمده     
له در وهلـة    ئايـن مـس   . پـذيرد دق هدايت، از جمله كسانيست كه كمترين تأثير را از او مي           صا

. ياي بيرون از داستانهايش اسـت     اشي از استقالل فكري گلستان و نوع نگاه او به دن          نخست ن 
 نگاه آن نويسنده به جهان      دهد، ناشي از نوع   جهان دروني يك نويسنده را شكل مي      چه نيز   آن

توجه . جهان داستاني نويسنده، تلفيقي از ذهنيت نويسنده با واقعيت بيروني است          . ستبيرون
مريكا و نويسندگاني چون همينگوي و آشنايي او با اين نوع ادبيـات كـه               گلستان به ادبيات آ   

نـدن آن بـه زبـان       با ادبيات اروپا در آن زمان تفاوت اساسي دارد، بيواسطه و از طريـق خوا              
سـاس سـاختار    مهم نيست كه گلستان تا چه اندازه سـاختار داسـتانهايش را بـر ا              . ستاصلي

ست كه او بنـا بـه گفتـة خـودش از همينگـوي و      اينداستانهاي همينگوي ميسازد، بلكه مهم   
ضاي خاص خودش را با توجه به درونمايـة داسـتان و زبـاني كـه                آموزد كه بايد ف    فاكنر مي 

و حتي هم نـسل     گلستان بر خالف نويسندگان قبل از خود        . خواهد با آن بيان كند، بنا نهد      مي
ـ   ادبيات كهن ايرا  ة بناي شيو خود را بر م   خود، زبان داستاني     ويژه گلـستان سـعدي بنـا       نـي، ب

نشيند و بنـا بـر      القيت كار او در اين زمينه، اينست كه به تقليد آن زبان نمي            امتياز و خ  . مينهد
شوند، لحن خـاص     كه مرتكب عمل داستاني مي     ضرورت داستانهاي خود از زندگي آدمهايي     

نثـر گلـستان و     آفريند؛ بنابراين او با تكيـه بـر دو عامـل اساسـي، يعنـي                 خودشان را نيز مي   
 تواند بـر فـضاي ادبـي      سبكي ميرسد كه مي   ة  يك روش خاص و نگاه ويژ      ساختار و زبان، به   

اي كه پس از گلستان، نثر در داستان اهميت خاصي پيدا            گونهبعد از خود تأثير گذار باشد؛ ب      
... كرد، و در آثار نويسندگاني مانند دولت آبادي، گلشيري، مندني پور، خـسروي، ترقـي و                 

 عواملي چون داشتن ريتم و ضرب آهنگ موسيقي كلمات و تغزلي بـودن زبـان ارزش و                  به
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توان گفت، ابراهيم گلستان ظرفيت نثر را در        در نمايي بزرگتر نيز مي    . داده شد اعتبار ويژه اي    
         . داستان و ادبيات فارسي گسترش داد و براي نثر معاصر و امروز تشخصي پديد آورد

  
  : نوشتها  پي

 صناعات ادبـي كـه      -2 تغيير شكل در زبان عادي     -1 تكيه منتقدان اين مكتب بر دو اصل است        ).1(
                        )150: 1383شميسا، .(باعث آشنايي زدايي مي شوند

لغت كلماتيك كه در متن مقاله بكار رفته صرفاً جهت رعايت امانت در نقل قولست و                 ).2(
   .مورد تأئيد مجله نميباشد 

  :منابعفهرست 
  .اميركبير:  تهران،سبك شناسي نثرفارسي، ) 1349(  بهار، محمد تقي-1
  .فرزان روز:  تهران، چاپ چهارم،خواب زمستاني، ) 1377( ترقي، گلي -2
  .باغ آينه:  تهران،خاطره هاي پراكنده، ) 1373 (-------- -3
  . مگستان:  تهران، اول چاپ،سرگذشت داستان نويسي ايران، ) 1386(  تقي پور، تقي-4
  .اختران:  تهران، چاپ سوم،نوشتن با دوربين، ) 1385(  جاهد، پرويز-5
چـاپ  ) نثـر (1 ج ،مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امـروز ايـران         ،  ) 1382(  حقوقي، محمد  -6

  .قطره:  تهران،پنجم
  . قصه-نگاه:  تهران، چاپ دوم،اسفار كاتبان، ) 1380( خسروي، ابوتراب -7
  .مركز:  تهران، ديوان سومنات،)1377  (------------ -8
  .اُفست تابش. مركز نشر اُفست:  تهران،نقد آثار هدايت، ) 1374(  دستغيب، عبدالعلي-9

 -چـشمه :  تهـران  ،مـردم سـالخورده   ة روزگار سپري شـد   ،)1386(دولت آبادي محمود ،    -10
  . فرهنگ معاصر

  .پارسي:  تهران، كليدر،)1368 (--------- -11
  .جاويدان:  تهران، جاي خالي سلوچ،)1365 (--------- -12
  .فردوس:  تهران ، چاپ دوم، نقد ادبي،)1383(  شميسا، سيروس-13
  .اختران:  تهران، خروس،)1384(  گلستان، ابراهيم-14
  .ويدا:  تهران، چاپ دوم،گفته ها،) 1377 (----------- -15
  . ، بي نا تهران. 15آيندگان، ،) 1349 (------------ -16
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  .ميهن:  تهران، آذر، ماه آخر پاييز،)1348 (------------ -17
  .روزن:  تهران، مد و مه،)1348 (------------ -18
  .ميهن: جوي و ديوار و تشنه، تهران،) 1346 (------------ -19
  .روزن: شكار سايه، تهران، ) 1336 (------------ -20
  .نيلوفر:  تهران،آيينه هاي در دار، ) 1371( گلشيري، هوشنگ -21
  .نيلوفر:  تهران،شازده احتجاب، ) 1368  (------------- -22
  .ديبا:  تهران، موميا و عسل، )1375(  مندني پور، شهريار-23
  .نيلوفر:  تهران، هشتمين روز زمين، )1371 (-------------- -24
  .چشمه:  تهران، چاپ سوم،يرانصد سال داستان نويسي ا) 1383(  مير عابديني، حسن-25
  . ليدن،تصحيح محمد خان قزويني،مرزبان نامه، ) 1327( وراويني، سعدالدين -26
  . تهران،)40-1صص (،32ة ، شمارشهروند امروز، ) 1386( يزداني خرم، مهدي -27
  


