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ای کلیدر، بدون شک شاهکار ادبی معاصر رمان ده جلدی و سه هزار صفحه: چكيده

های متعددی نوشته شده است؛ اما ی سبک و زبان کلیدر کتاب ها و مقالهاست. درباره

هایی وجود دارد. این مقاله با هدف مایه و محتوای این آن کمتر نوشتهی دروندرباره

. نگاشته خواهد شد« داستان خسرو و شیرین»و « کلیدر»بررسی روابط بینامتنی رمان 

ی شخصیت خسرو و شیرین کنندهشخصیت های عاشق و معشوق در رمان کلیدر تداعی

ی نظامی است. همچنین محیط رخدادها و برخی موارد و اعمال و رفتار آنها در منظومه

 ت. اس ی خسرو و شیریندیگر از جمله توصیفات وقایع و حیوانات یادآور فضای منظومه

 آبادیبینامتنیت، کلیدر، خسرو و شیرین، نظامی و دولت واژگان كليدي:

 

 

 مقدمه 

د متنهای کلیدر به جز یک موری پیشتقریباً ناممکن است. درباره« هامتنپیش»نگارش رمان عظیمی مانند کلیدر، بدون وجودِ 

ماعی، ی فرهنگی، اجتنون بحثی نشده است. کلیدر شناسنامهاند، تاککه کلیدر را متأثر از هفت خوان رستم در شاهنامه دانسته

ی آن به عنوان یک ایرانی، با شکستن سکوتی چندین ساله سند هویتی ما را گردآوری سیاسی و ادبی روزگار ماست که نویسنده

شاید حق با محمد بهارلو ی آن دانسته نشده است؛ کرده است. متاسفانه در روزگار ما، آن چنان که باید، قدر کلیدر و نویسنده

 
ی 

الم
 اس

نی
سا

م ان
لو

ی ع
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

(
وم

ل د
سا

)
 

ره 
ما

ش
91  /

د 
جل

9
  /

ی
د

  
99

11
  /

ص 
12

4
- 

14
2

    
    

 
 



 142-124، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

825 
 

تا کنون با سکوت -پرحجم ترین اثر ادبی از مشروطیت تا امروز)حدود سه هزار صفحه(-این رمان ده جلدی»باشد که می گوید: 

(. در این پژوهش هدف ما این است که نشان دهیم نویسنده ی کلیدر چگونه به 1:31:3)بهارلو،« و ناراحتی روبه رو بوده است.

ین صفحه وحادثه را از کتاب بزمی وعاشقانه خسرو وشیرین نظامی در رمان ده جلدی کلیدر تعبیه  کرده است وبا زیبایی چندن

قلم سحرآمیز خود،این صحنه را به گونه ای رنگ آمیزی کرده است که تنها خواننده زیرك به این موضوع پی می برد. این مقاله 

یگری را متن های دشیرین نگاشته می شود. بدون شک در نگارش کلیدر پیشمتنِ خسرو و با هدف بررسی متنِ کلیدر با پیش

 آورده شود. « بینامتنیت»ی اصطالح ای دربارهتوان مطرح کرد. پیش از آغاز بحث الزم است مقدمههم می

 ي پژوهشپيشينه-1

 تطبیقی برخی از شخصیتهای کلیدر با برخی تاکنون مقاله ای با این عنوان و این موضوع در این باره نوشته نشده است. از لحاظ

شخصیتهای داستانی گذشته مقایسه شده است؛ برای مثال در مقاله ای شخصیت گل محمد با حسنک وزیر در تاریخ بیهقی 

ی کلیدر نوشته شده، به جنبه های زبانی و حماسی این اثر (. بیشتر مقاالتی که درباره77-38: 3131مقایسه شده است. )فالح، 

توجه کرده اند. نظریه بینامتنیت با توجه به اینکه نظریه ای معاصر است، پژوهشگران و منتقدان نسبتاً زیادی در ایران به آن 

 روی آورده اند. این نظریه در آثار عطار، سعدی، موالنا و رمان های معاصر بررسی شده است.

 بينامتنيت -2

و « میان متنی»معادل فارسی آن . ری معنای متن توسط متون دیگر استگیشکلبه معنای  (Intertextuality) بینامتنیت

تواند شامل استقراض و دگردیسی متنی دیگر توسط مولف یا ارجاع دادن این می(. 133: 3131)قره باغی،  .است« بینامتنی»

دفعات بسیاری تغییر  ::3۶در سال  جولیا کریستوا، از زمان ابداعش توسط «بینامتنیت»اصطالح  .خواننده به متنی دیگر باشد

بینامتنی یعنی دو متن کنار هم که سعی در برقراری ارتباط با هم داشته باشند . به این  .استاست و قرض گرفته شدهیافته

نیست. به طور مثال قبل از اینکه موتور « هیچ»آغاز نمی شود و مبداء شروع هیچ اثری « خالء»معنی که هیچ اثر و پدیده ای از 

شده است. درواقع اگر متنی قرار است خلق شود روی های مختلف ساخته شود ، گاری و دوچرخه اختراع واستفاده  با مدل

های پیشین می گذارد و اگر آثار گذشته نبود آثار نو هرگز نوشته  متنهای قبل از خود پا می گیرد یعنی به طریقی پا روی متن

ا متنیت جای بینبه « سابقه و پیشینه متن ها»و « پیشامتن»نمی شد . هر متنی پیشینه ای دارد و به همین علت پیشتر واژه 

که این نظریه را به او نسبت می دهند، معتقد بودند هر متنی آمیزه ای از نقل « ژولیا کریستوا»منتقد فرانسوی  .استفاده می شد

او و همکارانش از نظریه بینا متنیت به عنوان (. 31: 3133)میرصادقی،  .قول ها و حاصل جذب و تغییر شکل متون دیگر است

رهایی از تک صدایی و تک روایگی استفاده کردند تا اینکه رفته رفته بینا متنیت جای فردیت گرایی مدرنیستی گریزراهی برای 

، هر متن را یک بینا متن توصیف می کند و معتقد «خواست در زبان»در مقاله ای با عنوان  3۶38را گرفت.کریستوا در سال 

و هر متن دارای معنی های بی شمار است. با پذیرش این نکته که  دارند است که متون حال و گذشته با هم گفتگو و تعامل دائم

متن معناهای گوناگون و گاه حتی متضاد دارد و متن تک معنایی وجود ندارد به این نتیجه می رسیم که باید این معناها را از 

هرگاه بخشی از یک متن »گفت:  (. به طور خالصه می توان117: 3138)احمدی،  .راه نسبت های بینا متنیت استنتاج کرد

نامور مطلق، ) «.شودی بینامتنی محسوب میی میان این دو رابطه( حضور داشته باشد، رابطه1( در متن دیگری )متن3)متن

313: :37 .) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
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 ي آنمعرفیِ متنِ كليدر و نویسنده-3

در  313۶مرداد 38، فرزند آقای عبدالرسول و خانم فاطمه در مورخۀایرانیی معاصر نویسنده( -313۶آبادی )آقای محمود دولت

به دنیا آمد. وی به سبب موقعیت خانوادگی از کودکی ناچار بود به کارهای سخت و یدی بپردازد و  سبزوارشهر  آباددولتمنطقۀ

امور نمایش  برای ارتزاق زندگی در هر حرفه ای آزمونی کند. وی در جوانی به خاطر عالقۀ درونی مدتی به هنرپیشگی و کار در

پرداخت و سپس خود را یک سر وقف نویسندگی و نیز گاه گاه نوشتن نمایش نامه نمود. مهمترین اثر دولت آبادی بدون شک 

ها همان فضای توان گفت که فضای آثار بزرگ آقای محمود دولت آبادی نیز در اغلب نوشتهرمان ده جلدی کلیدر است؛ می

به تقریب همان  -رمان بزرگ دیگر ایشان-، "جای خالی ی سلوچ"بر رمان خواندنی ی است. فضای حاکم  "کلیدر"غالب 

توان به طور قطع گفت که ایشان نیز های جناب آقای دولت آبادی میدر مورد تاثرات و اثرپذیری .در اوجی دیگر است "کلیدر"

طالعۀ عمیق ایشان در آثار نویسندگان داخلی و خارجی، اند و با توجه به ممانند هر ادیب دیگری از تأثیر عظمای فن به دور نبوده

 پای درس گیری در فن نویسندگی از خالل آثار و قلم دیگر بزرگان هم در میان بوده است.

دارد که ایشان هیچ گاه در فن نوشتن مستقیم استادی بیان می "نون نوشتن"اگرچه دولت آبادی در کتاب زیبا و دردناك 

کند. ایشان خود را دانش آموختۀ روزگار و کرسی نشین زمان تأثیرپذیری ی نعل به نعل از کسی را رد می نداشته است و اصوالً

شایبه نویسنده از خواندن آثار دیگر نویسندگان و نیز قدما بی بهره نتواند بود. از دانند. اما بیو مطالعات همه جانبه و بسیار می

های ارزمندی از سبک و اسلوب جریان که جان مایه "کلیدر"در رمان تحسین برانگیز  این رو رویارویی با پاساژهای حیرت انگیز

میق توانند بیان گر مطالعۀ عگویی درونی، ریالیسم جادویی، ماده گرایی، جبریت و ... دارند، میگویی برونی، تکسیال ذهن، تک

میخاییل شولوخوف، لئو تولستوی، جیمز جویس، مارسل ایشان در ادبیات غرب و به ویژه غور استادانه در آثار بزرگانی چون 

پروست، فرانتس کافکا، آنتون چخوف، اونوره دو بالزاك، امیل زوال، ویکتور هوگو، لئو تولستوی، فئودور داستایوسکی، ویلیام فاکنر، 

دانند. آقای صادق هدایت میخودشان را حاصل بازخوانی ی رمان بوف کور  "سلوك"و .... تواند باشد. حتا ایشان به نوعی رمان 

 گویند:می "همشهری"ای با روزنامۀ البته ایشان خود در مصاحبه

 پیرمرد و"،دیگری رمان "آلبر کامو"اثر  "بیگانه"من درآثار ادبی جهان به چهار اثر عالقه فراوانی دارم. در وهله نخست رمان 

تواند اولیهم )نویسندۀ آلمانی( و آخرین که می "رمان هسهه"نوشتۀ  "گرگ بیابان"دریای ارنست همینگوی، سومی هم رمان 

امکه کتابی به حجم و قدرت یکی از این باشد بوف کور خودمان است. من همیشه در طول این چهل سال نویسندگی آرزو داشته

 بر آمده از کوشش کندآوری که متن سلوك به خواننده تحمیل میایجاز وفشردگی عذاب» آثار بنویسم، این اعتراف من است.

ای از یک پروسه زمانی و ذهنی شخصیت اصلی او است. ظرافتی که درروایت درونی متن انجام گرفته، نویسندهبرای روایت فشرده

دهند دور کرده است. نام این رمان از روستایی در بخش سروالیت آن را از فضاهایی که به خواننده اجازه هم ذات پنداری می

دهد. زندگی عشایری های این رمان در آن رخ میدر پایکوه حیدری گرفته شده که حوادث برخی از قسمت شهرستان نیشابور

های رمان آن را به صورت رمانی کالسیک درآورده است. این رمان شرح داده شده در رمان کلیدر و نیز نگاه سنتی به شخصیت

 31نوشتن این رمان  .گ معاصر تجدید چاپ شده استجلدی توسط نشر فرهن 1جلد استکه به صورت پنج سری  38شامل 

 کامل شده است. 1:در مجموع این رمان در سال . استطول کشیده (3117تا31۳1سال )از

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%28%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
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 خالصۀ كليدر: -4

آید تا پدرش عبدوس و نامزدش دالور را که به جرم یمارال، دختر جوانی از عشایر کُردِ ساکن خراسان به شهر )سبزوار( م

اند، بر اثر خشکسالی، شرکت در قتل زندانی هستند، مالقات کند. مارال و مادرش در طول یک سالی که این دو در زندان بوده

رفته سوار بر اسب اند. مادر بعد از بیماری سختی مرده است و مارال که تنها مانده است، تصمیم گزندگی دشواری را گذرانده

های آن ده برود. خانوار کلمیشی مثل بیشتر ایلیاتیاش بلقیس همسر آقای کلمیشی به کالته سوزنراهوارش قره آت پیش عمه

های پراکنده آن نواحی بر حسب فصل، در رفت و آمدند. مارال در مسیر حرکت به ها و کالتهسامان بین منطقه کلیدر و قلعه

ارال م کند.شناسند، برخورد میدیگر را نمیمحمد که البته هنوز یکا به صورتی کامالً تصادفی با گلهسوی چادر کلمیشی

خانۀ کلمیشی و بلقیس پیر و نیز گل محمد و همسرش زیور و نیز دختر جا همشود و در آندرخانوادۀ عمه به خوبی پذیرفته می

شود. همان روز گل محمد )پسر ها همراه میدن کشتگاه کوچک خانواده با آنشود. روز بعد برای درو کرخانواده به نام شیرو می

ج خواهرزاده حا -شود تا دختری به نام صوقی کلمیشی و بلقیس( با دایی خود مدیار و چند تن دیگر از اعضای خانواده همراه می

قی نامزد نادعلی پسر حاج حسین را که مدیار عاشق اوست، از خانه حاج حسین بدزدند. از سویی صو -حسین چارگوشلی

های طرفین کشته چارگوشلی است. در این ماجرا مدیار و حاج حسین چارگوشلی هر دو در آن شب تاریک بر اثر شلیک گلوله

 گردند.پسارند و به ایل باز میها به خاك میشوند. یارانِ مدیار وی را در همان نزدیکیمی

جوانی که هرسال –درویش خانواده، شیرو )دختر جوان بلقیس( طبق قراری که با ماه از جانب دیگر در چادر در غیبت مردان

گردد برای پیدا ده برمیمحمد به سوزنکند. وقتی گلدارد، فرار می -آیدگردانی به سیاه چادرها میخوانی و شمایلبرای روضه

اند. خانواده بعد از درو اند و به قلعه چمن رفتهازدواج کرده شود که آن دو باهمرود و در آنجا باخبر میکردن شیرو تا نیشابور می

ای محمد برشوند، گلگردند و وقتی با بیماری گوسفندها روبرو میده به چادرها برمیحاصل خود در سوزنکردن کشت دیم کم

ردد گاو خسته و ناامید به چادرها برمی کند وای به او توجهی نمیرود، اما هیچ ادارههای دولتی به سبزوار میگرفتن کمک از اداره

چمن دکانی دارد و خود از طرفی مباشر اربابی به نام ارباب آالجاقی محسوب شود از آقای بابقلی بندار که در قلعهو ناچار می

ارگاهی و در کآیند. شیردرویش و شیرو در قلعه چمن برای گذران زندگی به خدمت بابقلی بندار درمیگردد، قرضی بگیرد. ماهمی

کند. های قلعه، قالی بافی میای از بچهکه بابقلی بندار در زیرزمین خانه خود دایر کرده، همراه با جوانی به نام استاد موسی و عده

محمد )برادر محمد و بیکروند. بر اثر مرگ و میر احشام و تنگدستی، گلبا فرارسیدن فصل پاییز خانواده کلمیشی به قشالق می

ا محمد ردهد که گلبیند، پیشنهاد میروند. مارال که خود را در آن موقعیت سربار خانواده میکشی میتر( ناچار به هیزمکوچک

گیرد. بسته است، با آنکه زنی به نام زیور دارد، مارال را به زنی میمحمد که از اولین دیدار به مارال دلدر این کار کمک کند. گل

آیند، اما در وضعیت بدی که خشکسالی و مرگ و میر ها میامنیه برای گرفتن مالیات به چادر کلمیشی در غروب شبی برفی، دو

د و محممحمد را با خود به شهر ببرند. گلها خیال دارند گلگوسفندها پیش آورده، امکانی برای پرداخت مالیات نیست. امنیه

د. برنهای گر گرفته و داغ از بین میرا با انداختن در چاهی پر از ذغال کشند و جسدهاشانعمو )برادر کلمیشی( آن دو را میخان

ادرها چکنند، از آمدن چند امنیه به میان سیاهها دارند خود را برای کوچ به طرف کلیدر آماده میچندماه بعد وقتی که کلمیشی

محمد پسر گریزند. چندی بعد خاناطراف می هایکنند و به بیابانعمو چادرها را ترك میمحمد و خانشوند. گلباخبر می

عمو برای دیدن محمد و خانآید. همان شب گلشود و پیش کسان خود میتر بلقیس که چندسالی در زندان بوده، آزاد میبزرگ

تگیر او را دسرسند و محمد هستند، به آنجا میهایش که در تعقیب گلآیند. صبح روز بعد استوار اشکین و امینهاو به چادرها می
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ت کشد. نقشه با موفقیمحمد و چند تن دیگر میای برای فرار گلبند است. ستار نقشهمحمد در زندان با ستار همکنند. گلمی

رسد، مارال پسری به دنیا آورده است. نام پسر را بعد از مدت درازی تردید به یاد محمد به چادرها میگیرد. وقتی گلانجام می

ان شمحمد به رباط کالخونی به سراغ پسرخالهعمو و بیکمحمد همراه با خانگذارند. همان شب گلمی "مدگل"اخته مدیارِ جان ب

کشند و پسند، گل محمد را لو داده است او را میاکبر حاجروند و چون مطمئن هستند که علیپسند میاکبر حاجعلی

ها خواهند که تفنگروند و از نجف ارباب میاش شبی به قلعه سنگرد میمحمد و همراهان گل برند.گوسفندهایش را با خود می

ا شوند امهای او مواجه میگردند، با حمله استوار اشکین و امنیهها بدهد و وقتی به قلعه میدان برمیهای خود را به آنو فشنگ

کند، اند، با گوش بریده به شهر روانه میزنده ماندهای را که محمد دو امنیهها را بکشند. گلشوند آنمحمد و مردانش موفق میگل

پیچد. چندی بعد سرگرد فربخش ستار را از های اطراف میمحمد در دهات و قلعهاز آن روز به بعد، آوازه شجاعت و قدرت گل

یالت . فربود رئیس تشکمحمد را مالقات کندفرستد تا به او بگوید که مایل است گلمحمد میکند و او را پیش گلزندان آزاد می

 کند که موافقت می

محمد خورد که برای پیدا کردن گلهایی برمیمحمد برساند. ستار در سر راه خود به گروه امنیهستار پیغام سرگرد را به گل

به  -پسر کربالیی خداداد، پیرمرد ثروتمندی که زندگی گذشته را از دست داده است–روند. عباسجان دارند به قلعه چمن می

آورد. آالجاقی از بابقلی بندار هایی از ارباب آالجاقی برای او میتازگی به خدمت بابقلی بندار درآمده است و همان شب پیام

هایی بفرستد که موفق به یافتن ها را به راهد امنیهها باخبر کند و هم سعی کنمحمد را از آمدن امنیهخواسته است که هم گل

 نایب، رئیسمحمد و خانخواهد بین گلمحمد نشوند. عالوه بر آن سرگرد فربخش هم به بابقلی بندار پیغام داده که نمیگل

رآمده، ها درای رعیتمحمد که حاال با شهرتی که به دست آورده، به صورت ملجایی بها درگیری و برخوردی پیش بیاید. گلامنیه

گذارند و آیند و مسائل خود را با او در میان میهای اطراف به سراغ او میشود. مردم از دهات و کالتهدر قلعه میدان مستقر می

آورند که در آن به او محمد میای برای گلخواهند. در یکی از همین روزها دو امنیه از طرف سرگرد فربخش نامهاز او کمک می

ای از مشهد، به دیدار او شنهاد شده از دولت درخواست تأمین کند یا آنکه رضایت بدهد تا سرگرد فربخش همراه با نمایندهپی

م ماند. ستار همحمد در پذیرفتن این پیشنهاد مردد میای نزد فرمانده به مشهد بروند. گلبیاید و با هم برای دیدار دوستانه

را  -یکی از کارگزاران بابقلی بندار–گردد، قربان بلوچ محمد به قلعه میدان برمیارد. وقتی گلتواند راهی پیش پای او بگذنمی

محمد را به جشن عروسی پسرش اصالن دعوت کند. قرار است آالجاقی و فربخش هم به بیند که از طرف او آمده است تا گلمی

این جشن بهترین فرصت برای گرفتن تأمین است و او  محمد پیغام فرستاده است کهاین جشن بیایند و آالجاقی برای گل

تواند در برابر گرفتن صدهزار تومان، برای او تأمین بگیرد. قربان بلوچ همچنین از جهن خان پیغامی برای قرار مالقاتی با می

ری در قیام افسران ماند. قربان بلوچ که روزگاها مردد و سرگردان میمحمد در پذیرفتن این دعوتمحمد آورده است. گلگل

محمد را جلب کرده و در صف مردان او درآمده است، معتقد است که چون کارهایی ها همراه بوده و حاال اعتماد گلخراسان با آن

هایی که با محمد باشد. ستار هم در بحثها ممکن است دامی برای گلها نیست، این دعوتکند، به نفع اربابمحمد میکه گل

ها قرار بگیرد و با هردو طرف دوست باشد، باید ها و رعیتدهد که به جای اینکه در میان اربابد، به او هشدار میمحمد دارگل

ها شود به آنها با او صادقانه نیست و نمیطرف مردم را بگیرد، زیرا مردم او را صادقانه دوست دارند، در حالی که دوستی ارباب

ر های صبح، حیدشود. نزدیکیها مرددتر میئولیتی که نسبت به مردم دارد، در قبول دعوتمحمد با احساس مساعتماد کرد. گل

روند، نجف ارباب را محمد و یارانش به سنگرد میرساند. گلمحمد میهای نجف ارباب را به گلپسر مالمعراج خبر خرابکاری

مد محای که مأمور تعقیب گلسی از طرف رئیس امنیهآورند. در همین موقع کبسته با خود میکنند و او را دستدستگیر می



 142-124، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

833 
 

دهد که سیدشرضا و نوذربیگ که هردو تا چندی پیش خواهد از آنجا دور شود و خبر میمحمد میرسد و از گلاست، از راه می

ا این ب کند،تر میگیجمحمد را ها گلاند. این پیغاماند، داوطلب دستگیر کردن او شدهیاغی بودند و حاال به خدمت دولت درآمده

بسته به عروسی اصالن ببرد و از خطری که ممکن است طور دستگوید که خیال دارد نجف ارباب را همینعمو میهمه به خان

 در کمین او باشد، پروایی ندارد.

لی را که از بندار و خواهد تا پوخان از او میکرد جهنمحمد که گمان میکند. گلخان مالقات میمحمد با جهنروز بعد گل

خان که تا چندی پیش یاغی بود، خودش را تسلیم کرده و بیند که جهنها بگیرد، با کمال تعجب میآالجاقی طلب دارد، از آن

محمد پس از آن گل دهد.محمد به او جواب رد میخواهد که خودش را تسلیم کند. گلحاال به خدمت دولت درآمده و از او می

کنند. روند. آالجاقی و سرگرد فربخش همراه با بابقلی بندار از او استقبال میعروسی اصالن به قلعه چمن می و نزدیکانش به

گذارد و ضمن آالجاقی با وجود عدم رضایت حاجی خرسفی، در میان جمع، قرار عروسی لیلی دختر او را برای بیک محمد می

محمد جواب مثبتی را آزاد کند و از دولت درخواست تأمین کند. گل خواهدکه نجف اربابمحمد میهایی پنهانی از گلصحبت

 رود.چمن میآنکه در شام عروسی شرکت کند، با یاران خود از قلعهدهد و بیبه پیشنهادهای آالجاقی نمی

محمد ی گلعمو به خواستگاری لیلی بروند، سواری از طرف سیدشرضا تربتی برامحمد همراه با خانروزی که قرار است بیک

محمد و برادرش به این نتیجه محمد را تحویل دهد و گلآورد که به او دستور داده شده هرچه زودتر زنده یا کشته گلخبر می

عمو طبق قرار، ای برای کشتن او باشد. با این همه بیک محمد همراه با خانرسند که ممکن است عروسی بیک محمد، حیلهمی

شوندکه اهالی ده به دستور حاجی خرسفی، از ده بیرون رسند، متوجه میروند و وقتی به آنجا میبا چند سوار به خرسف می

ها شده، دستور عمو خشمگین از توهینی که به آنمحمد شکایت کرده است. خاناند و خود او هم به مشهد رفته و از گلرفته

زنند، ت کنند و وقتی مردم از ترس ارباب دست به این کار نمیها را غاردهد مردم انبارهای غله حاجی خرسفی را خراب و آنمی

محمد ریزد و خشمگین از آنچه پیش آمده و پشیمان از آنچه کرده است، نزد گلمحمد به نهر آب میها را به کمک بیکغله

ا ببیند. در این مالقات آورد که فربخش مایل است او ربلوچ از طرف سرگرد فربخش پیغام میگردد. در همین موقع قربانبرمی

لیاقتی اند وچون این کار را نکرده است، به جرم بیمحمد را به او دادهها پیش حکم قتل گلدهد که از مدتفربخش خبر می

ی فردا کند.محمد خداحافظی میخواهند او را منتقل کنند. اما جانشین او حتماً این کار را خواهد کرد. فربخش دوستانه از گلمی

محمد کند. ستار تصمیم دارد پیش گلمحمد بحث میروز، ستار که به شهر رفته با فربود بر سر احتمال کشته شدن گلآن 

دهد های فربود را قبول دارد، اما ترجیح میای ندارد. ستار هرچند از نظر عقلی حرفبرگردد و فربود معتقد است که این کار فایده

 محمد را مدتی مخفیتواند گلبرساند. آخرین پیشنهاد فربود این است که تشکیالت میبرای یاری گل محمد خودش را به او 

 نگه دارد.

شود. ستار در بحثی که با یکی از رفقا دارد به این نتیجه ( خبر سوء قصد به شاه از رادیو پخش می3117بهمن  31همان روز )

ای که شب همان روز در باغ فرمانداری شروع خواهد شد. در جلسه رسند که از این به بعد دوره بدی از سختگیری و دیکتاتوریمی

ای برای تظاهرات بر ضد حزب توده، به وسیله زندانیانی که آزاد شود، برنامهسبزوار با حضور آالجاقی و اعیان شهر تشکیل می

 محمد برساند.شود خود را به گلمیشود. ستار مصمم شوند و روستاییانی که آالجاقی از دهات اطراف خواهد آورد، ریخته میمی
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آید تا به او بگوید که در اوضاع فعلی که حکومت قدرت گرفته است و دارد محمد میسیدشرضا تربتی پنهانی به سراغ گل

محمد محمد را تحویل بدهد و گلبرد، او مجبور است بنا به دستوری که دارد، مرده یا زنده گلهمه مخالفان خود را از بین می

کند که چون اهل تمکین و گریز نیست. مرگ را انتخاب محمد تأکید میاید بین تمکین، گریز یا مرگ، یکی را انتخاب کند. گلب

خواهد تا فردا شب خود را تسلیم فرستد و از او میکرده است. درهمان حال سرهنگ بکتاش فرمانده جدید نیز پیغامی برای او می

ی هایآید تا اگر او بخواهد، کمکمحمد میواهد کرد. حیدر پسر مالمعراج از طرف پدر به سراغ گلکند و اگر نه او جنگ را شروع خ

فرستد و آخرین هایشان میهایش را به خانهکند. تفنگچیمحمد همه پیشنهادهای کمک را رد میبرایش فراهم کند. اما گل

های سرهنگ بکتاش دهند که عالوه بر گروهه گل محمد خبر میپذیرد. روز بعد بپیشنهاد ستار را برای در بردن جان خود، نمی

 و سردار جهن و سیدشرضا تربتی، برای مقابله با او ارباب آالجاقی هم گروهی به سرکردگی بابقلی بندار فراهم کرده است.

ح همان روز، شود. صبروند تا جنگ به کوه کشیده محمد برای اینکه کسی کشته نشود، با یاران نزدیکش شبانه به کوه میگل

محمد را کند که جنگ با گلها خواهش میرساند و از آنخان میزیور پنهان از همه خود را به اردوی سرهنگ بکتاش و جهن

بلقیس و  آیند و ازخان و بابقلی بندار با چند تفنگچی به قلعه میدان میشود. ساعتی بعد، جهنشروع نکنند. زیور دستگیر می

شب آن روز حیدر  برند.ها، مارال و بلقیس را با خود به اسارت میپرسند و در برابر امتناع آنمحمد را میتقرار گلمارال محل اس

خواهد که موافقت کند تا در کنار او بجنگد. محمد میرساند و از گلمحمد میها را به گلپسر مالمعراج خبر اسیرشدن زن

 محمد ای موفق به فرار شده، خود را به گلیور که با کشتن امنیهگرداند. زمحمد او را نزد پدرش برمیگل

محمد، ستار و زیور کشته محمد، بیکعمو، گلجنگد. در این نبرد طوالنی، خانرساند و با شروع حمله، همراه با او میمی

گذارند و بعد در گوری ایش میبرند. چندروزی به نمعمو را به سبزوار میمحمد و خانمحمد و گلهای بیکشوند. جنازهمی

پارند. سجا که کشته شده، به خاك میبلوچ و نادعلی چارگوشلی جسد ستار را در همانموسی و قربان کنند.جمعی دفن میدسته

برد و دهد تا بتواند خود را از آنجا در ببرد. نادعلی اسب خود را به قربان بلوچ میمارال جنازه زیور را سوار بر اسب با خود می

 ماند.خود تا صبح در کنار گور ستار می

 

 خسرو و شيرین:«ِ متنپيش»ي درباره

ه دوران پادشاهی پرویز است؛ زمانی که ب ، به صورت افسانه وار، بخشی از تاریخ ایران بوده که مربوط«خسرو و شیرین»استان د

داستان، ماجرای عشق خسروپرویز، پادشاه ایران، به  .تازیان فراهم می شود مقدمات تباهی کار ساسانیان و شکست ایران از

شود که خسروپرویز با توصیفات شاپور ـ ندیم خاص خودـ عاشق دختری از نواحی ارمن، به نام شیرین است، و از آنجا شروع می

کند و یخته خسرو مفرستد. شاپور نیز با نمایاندن عکس خسرو به شیرین، او را دلباشود و او را به دنبال شیرین میشیرین می

یز کند و از خسرو پرووگو میوجوی نام و نشان خسرو برود. وقتی که شاپور با شیرین گفتشود که شیرین به جستباعث می

گریزد و به سوی مداین و قصر شود از نزد عمه خود، که مهین بانو نام دارد، میگوید، عشق شیرین صد چندان میسخن می

گذارد که این دو دلداده، یکدیگر را مالقات کنند. چون در این زمان، خسرو برخی ماجراهای سیاسی نمی رود. ولی وقوعخسرو می

گردد و خسرو نیز که از مداین گریخته و به کوه و دشت پناه برده است. سرانجام، پس از ماجراهای زیاد، شیرین به ارمن بازمی

خسروپرویز پس از مدتی، برای جنگ با . کنندیکدیگر را مالقات میاین دو،  آید، واز بهرام چوبین فرار کرده است، به آنجا می
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کند. وقتی خسرو بر بهرام پیروز رود و در راه و بنا به مصلحتی با مریم، دختر قیصر روم ازدواج میبهرام، از ارمن به مداین می

کند. او، پس از اقامت در رود و با خسرو دیدار مینشیند، شیرین بار دیگر به مداین میشود و دوباره بر تخت پادشاهی میمی

شود. سرانجام، کند و بانوی ایران میبرد، و با خسرو ازدواج میچشاند، و او را از بین میمداین، به مریم همسر خسرو، زهر می

رو نشاند. ولی شیرویه خسبر تخت پادشاهی می شود، و پسر خود شیرویه را ـ که پسر مریم نیز هست،خسرو در آتشگاه مجاور می

تواند بدون او به زندگی ادامه بدهد. بنابراین، در کند. شیرین، که عاشق خسرو است نمیکشد و از شیرین خواستگاری میرا می

 .سپاردشود و در کنار او جان میدخمه، بر سر جنازه خسرو حاضر می

 روابط بينامتنی كليدر و خسرو و شيرین-5

ا که با ادبیات کهن ایران آشنایی کامل داشته است،به گونه ای رندانه حوادثی را که در کتاب های نام آشنا دولت آبادی از آنج

مانند: تاریخ بیهقی ،خسرو وشیرین و...وجود دارد؛ چاشنی آثار خود ساخته است که صد البته جزو نقاط قوت دولت آبادی است 

 که هر رمان نویسی قدرت این کار را ندارد.

با جنازه ی او یاد آور داستان حسنک وزیر در کتاب تاریخ «بلقیس»د آخر کشته شدن گل محمد و روبرو شدن مادرشدر جل

ومادر حسنک زنی بود سخت جگرآور ،چنان شنودم که دو سه ماه »بیهقی است،آنجا که خبر مرگ حسنک رابه مادرش دادند:

ه زنان کنند بلکه بگریست به درد چنانکه حاضران از درد وی خون ازاواین حدیث نهان داشتند،چون بشنید جزعی نکرد ،چنان ک

( همین توصیف را دولت آبادی با رنگ وبوی امروزی وخاص قهرمانان کلیدر برای شخصیت :31:3،11بیهقی،   «)گریستند.

به گزلیکی پیچید و بلقیس به آرامی سربند باز کرد،آنچه لیله گیسو که داشت به دور دست»بلقیس مادر گل محمد ذکر می کند:

از بیخ بریدشان وبر گور گل محمد پاشید....بلقیس به راه افتاد.رشید تر از همیشه می نمود.قد تکیده اش را راست گرفته بود،استوار 

 به هر حال دنیای کلیدر ،یک دنیای رئالیست از  (1۶-31:3:13دولت آبادی،«)گام برمی داشت و رو به سوی بیابان می رفت.

ابتدایی آن است که نویسنده با نثری که به شعرنو وسپید پهلو میزند آنرا توصیف کرده است.مانند توصیف نویسنده از نوع   

 سپیده دم:

 ) دولت«شب شکسته وسپیده بردمیدن بود،نسیم پاك وسبک پای صبح به تاو برخاسته وبوی خاك وکاه وپهن را بر می آشوبد.»

این قبیل عبارات شعر گونه وتوصیفی،نه تنها خود را صاحب سبکی خاص وتقریباً بی نظیر ( نویسنده با نقل 1۶:31:3آبادی،

نموده است،بلکه این تصویر را پیش آورده،که برای دست یافتن به عبارات زیبا واین زبان فاخر باید سیرو سلوکی خاص راطی 

دبیات کهن است واین همان هدفی که این نمود.ودست یافتن به این سبک خاص مرهون تالش وآشنایی عمیق نویسنده درا

پژوهش به دنبال روشن کردن هر چه بیشتر آن است. بدون هیچ تردیدی دنیای کلیدر با دنیای خسرو وشیرین هیچگونه تشابهی 

تار فندارد؛در دنیای کلیدر با انسان هایی روبرو هستیم که دارای شخصیتی شناور وتقریبا بی هویت می باشند؛یعنی انسان های گر

بر سر دو راهی زندگی ،اما در دنیای خسرو وشیرین ،قهرمان ها هم واقعیت تاریخی دارند وهم ریشه در اسطوره ی عشقی 

نمادین.قلم ساحر حکیم نظامی در پرورش داستان های خمسه بقدری مسحور کننده است،که خواننده زمان ومکان خود را 

قلمی که بر سده های دور جوالن داده است وامروز آن قدرت را دارد که قلب فراموش می کند وجریان داستانها سیال می شود؛

 خواننده معاصر را به تپش وا دارد واشک او را جاری سازد.
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نظامی گر چه چیزی را برای اجرا در صحنه تأتر ننوشته است،می توان او را استاد نمایشنامه »بریل:-جی-ای–به قول لیدن 

 (33:3131:بریل،-جی-ای–دن لی«)  نویسی به حساب آورد.

اما دولت آبادی چگونه از داستان منسجم وزیبای خسرو وشیرین که سرشار از صحنه های معقول وپر از هیجان است، در رمان 

حجیم خود )کلیدر( بهره جسته است؟ نخستین  تأثیری که دولت آبادی از این داستان گرفته است ،مربوط به قره آ ت اسب 

 است.« مارال»سیاه رنگ 

قره آت اسب سیاه مارال ،درواقع همان شبدیز شیرین است که با ویژگی های مشترك وسیری مشابه در سراسر داستان 3-3

 جوالن دارد.

گونه که شبدیز از دست شیرین به زیر ران خسرو درمی  قرآت اسبی یکه شناس،باابهت،تیزگام،تکاور وسخت رکاب است.همان

 ه آت را به گل محمد می سپارد تا گل محمد در تمام تازش ها وجنگ ها از آن بهره ببرد.آید؛همان طور مارال،قر

دولت .«)قره آت کره اسبی نوزین،چموش،یکه شناس وآموخته مارال »در کلیدر قره آت این گونه توصیف شده است:

ق ریزان وهراسان ،بی تاب ومبهوت این قره آت است که عر(» 13:همان«)ماری سیان با خمی مالیم  در پشت.(»31:3:11آبادی،

است.قره سم بر خاك می کشدو به شیهه خاك را می خراشد،کاکلهایش پریشان است،قره آت آشفته وسراسیمه است،کی به 

 (13:همان«)بیگانه لگام داده است،او یکه شناس است.

آور توصیفات حکیم نظامی در وصف شبدیز) این توصیفات دولت آبادی از قره ات )اسب مارال( که به شعر سپید پهلو می زند،یاد

 اسب شیرین( است:

 تک از باد صبا پیشی گرفتی              به جنبش با فلک خویشی گرفتی

 پری را می گرفت از گرم خیزی          به چشم دیو در می شد زتیزی

 (7۳:3133 ،بت لشکر شکن بر پشت شبدیز              سواری تند بود ومرکبی تیز )نظامی

 یا صفت شبدیز:

 بر آخر بسته دارد رهنوردی               کزو در تک نیاید باد گردی

 سبق برده ز وهم فیلسوفان              چومرغابی نترسد زآب طوفان

 به یک صفرا که برخورشید رانده         فلک را هفت میدان باز مانده

 ه دریا بریدن خیزران دمبه گاه کوه کندن آهنین سم                  گ

 زمانه گردش واندیشه رفتار         چو شب کارآگه وچون صبح بیدار

 (1۳:3133،نهاده نام آن شبرنگ شبدیز             بروعاشق ترازمرغ شب آویز  )نظامی
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یبایی وخط سیر مارال یکی از اصلی ترین قهرمانان رمان کلیدر،در سیر ده جلدی رمان حضوری پر رنگ دارد.جسارت ،ز1-3

حرکت او  از ایل پدر به طرف ایل کلمیشی برای یافتن سر پناهی امن ،یادآور همان ویژگی هایی است که حکیم نظامی برای 

 شخصیت شیرین ورفتن او به سوی مدائن  ترسیم کرده است.

مسافتی طوالنی ،چشمه ساری در داستان خسرو وشیرین،شیرین از ارمنستان به سوی مدائن حرکت می کند وپس از پیمودن 

زالل را بر سر راه می بیند،خستگی راه وگرمی هوا شیرین را وسوسه می کند تا تن را به آب بسپارد،غفل از اینکه خسره هم در 

طلب شیرین از مدائن حرکت کرده است.خسروبه طور اتفاقی از البه الی نیزارها آب تنی کردن شیرین را دزدکی مشاهده می 

ی اندام برهنه شیرین،وترس شیرین از اینکه مبادا کسی او را در این بیابان برهنه ببیند،وسوسه های خسرو در حین کند.زیبای

 دهد. تماشای دزدانه ی شیرین وغلیان احساساتی که به او دست می

،چنانچه خواننده خود نظامی این صحنه ها را بسیار حساس وزیبا خلق کرده است، به طوری که با توجه به جریان سیال ذهن 

 را به جای هر کدام از این شخصیت ها )خسرو وشیرین (فرض کند؛ بدون شک دچار این غلیان واحساسات خواهد شد.

خسرو که در طلب شیرین حرکت کرده است،به همان بیابانی می رسد که شیرین در آن بیشه وچشمه سار اسب خود را بسته 

 رو خسته می شودومشغول آب تنی کردن است  که اسب خس

 درآن منزل که آن مه موی می شست      قضا را اسبشان در ره شد سسست                

 ستوران را علوفه بر نهادن    غالمان را بفرمود ایستادن                             

 امانسوی آن مرغزار آمد خر     تن تنها به نزدیک غالمان                             

 طوافی زد درآن فیروزه گلشن                             میان گلشن آبی دید روشن

 تذروی بر لب کوثر نشسته           چو طاووسی عقابی باز بسته                   

 خسرو پاورچین پاورچین بر روی گیاهان راه می رفت به طوری که شیرین متوجه نشود، با خود می گفت :

 این بت جان من بودی چه بودی؟                  ور این اسب آن من بودی چه بودی؟گر 

 نبود آگه که آن شبرنگ وآن ماه                              به برج او فرد آیند ناگاه

 بسا معشوق کآید مست بر در                            سبل در دیده باشد خواب در سر

 ش بر پیکر برهنه شیرین می افتد:ناگهان خسرو چشم

 زهر سو کرد بر عادت نگاهی                         نظر ناگه درآفتادش به ماهی

 عروسی دید چون ماهی مهیا                           که باشد جای آن مه بر ثریا

 ب زادهنه ما آیینه سیماب داده                               چو ماه نخشب از سیما
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 در آب نیلگون چون گل نشسته                       پرندی نیلگون تا ناف بسته

 همه  چشمه ز مغز آن گل اندام                      گل بادام ودر گل مغز بادام

 قلم سحار نظامی مانند دوربینی ،از دریچه چشم خسرو به توصیف اندام برهنه شیرین می پردازد:

 می گفت از بناگوش                  که موالی توام  هان حلقه در گوشنهان با شاه 

 چو گنجی بود گنجش کیمیا سنج                    به بازی زلف او چون مار بر گنج

 بدان چشمه که جای ماه گشته                       عجب بین کآفتاب از راه گشته

 فلک بر ماه مروارید می بست      چو بر برق آب می انداخت از دست         

 تنش چون کوه برفین تاب می داد                  زحسرت شاه را برفاب می داد

 آهسته آهسته غلیان احساسات به اوج می رسد:

 شه از دیدار آن بلور دلکش                        شده خورشید یعنی دل پرآتش

 که طالع شد سحر از برج آبی           نشاند از دیده باران سحابی           

 سمنبر غافل از نظاره شاه                    که سنبل بسته بود بر نرگسش راه

 سرانجام شیرین متوجه می شود که نگاهی در پس نیزارها اورا می پاید:

 به شاهنشه درآمد چشم شیرین    چو ماه آمد برون از ابر مشکین              

 به باالی خندگی رسته سروی      همایی دید بر پشت تذروی                  

 شیرین سراسیمه از آب چشمه بیرون می آید وسعی بر آن دارد تا هر طور شده اندام خود را از غیر بپوشاند:

 زشرم چشم او در چشمه آب                        همی لرزید در چشمه مهتاب

 جزین چاره ندید آن چشمه قند                 که گیشو را چو شب بر مه پراکند

 عبیر افشاند بر ماه شب افروز                  به شب خورشید می پوشید در روز

اند م بعد از اینکه شیرین سراسیمه بدن خود را می پوشاند،پای در رکاب شبدیز می آورد ودر میان غبار گم می شود.خسرو می

 واگویه کردن: وچشمه آب وپشیمانی و

 به گرد چشمه دل را دانه می کاشت              نظر جای دگر بیگانه می داشت
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این صحنه ها را نیز دولت آبادی با اندکی دستکاری در رمان کلیدر ترسیم کرده است.در رمان کلیدر  مارال به سوی ایل کلمیشی 

ی طوالنی ،وقتی که نهر آب سرد وزالل را در بیابان  می بیند؛گرمای تفته بیابان وخنکای آب حرکت می کند، بعد از پیمودن راه

مارال را وسوسه می کند تا همچون شیرین تن را به آب بسپارد.درست به همان گونه که خسرو در ال به الی نیزار دزدانه به 

سوی سوزن ده رهسپار است ،با دیدن قره آت که مانند تماشای اندام برهنه شیرین مشغول می شود،گل محمد که در بیابان ب

شبدیز بر لب نیزار بسته شده است ،پاورچین بسوی دهانه ی کاریز می آید ومتوجه آب تنی کردن مارال در در نهر آب می 

اتی را که نظامی شود.از البه الی نیزار دزدانه به تمشای اندام برهنه مارال می ایستد وهمان وسوسه ها،خواهش ها وغلیان احساس

در صحنه ی دیدن خسرو،شیرین را در چشمه سار به تصویر کشیده است.دولت آبادی نیز با قلم سحار وشورانگیز خود نه تنها  

 موارد فوق را به زیبایی ترسیم کرده است؛بلکه رنگ وبوی متناسب با حال وهوای قهرمانان رمان خود به آنها بخشیده است:

آب می رفتند.در هرقدم یک جو از روز بریده وبه دور افتاده می شد.خورشید یک مژه باالتر می خزید  مارال واسبش بر خالف»

وگرما یک پر سنگین تر می شد.مارال یسر به آسمان برداشت،خورشید تا بر یال اسمان سوار شود،چهار نیزه ای بود.به نهر آب 

نوشدن جرعه ای ،اما نه نماند.رکاب زد.تا ده نفره ی کاریز نباید راه  نظر کرد آب زالل در نور آفتاب،زیبا بود.درنگ کرد.میل به

چندانی باشد.دامن تپه فرو رفتگی زیر شکم کبود.نیستانی کوچک .سبز نایی تیره.مانند به دسته ای زن ،با جامه های بلند.نیزار! 

ه به سینه حیوان.عرق از بیخ گوشهای اسب به مارال رسید.دهنه کاریز در انبوه نیزار گم بود.فرود آمد به دور قره گردید.سین

آستین پاك کرد.پس در کنار نیزار تسمه دهنه اسب را زیر سنگی جای داد وخود از باریک راهی به درون شاخه های نی خزید 

انگار  -ودر دهنه کاریز ،برگلوگاه آب ایستاد.تن تا کردوانگشتانش را در آب گذاشت.خنکای آب به پوستش مخید وتازگی اش را

چشید.آرام آرام انگشتها تا سینه دست وبعد تا ساقها در آب فرو برد وبه جنبش مواج وسبک دستهای آفتاب خورده خود در –

 کوتاه ومالیمی از آن بر می خاست. آب سفید نگاه کرد.آب که بر می قلید موج

یش،گرده ساقها را در آب گذاشت،پاچینش مارال بر سر سنگی نشست وپاهایش را در آب گذاشت پاچینش را باال گرفت وساقها

را باالتر کشاند،آب تا سپیدی ران ها باال خزید.زن به پاهای خود نگاه کرد،به آیینه زانوهایش،دو ماهی سپید دمی به خود فکر 

 (۳1 :31۶3آب بر رهایی...)دولت آبادی، کرد که قشنگ هستند.موج آرام

مارال طعم آبرا زیر بغل های خود که از عرق »صاویری زیبایی را خلق می کند:باز در ادامه ی توصیف  آب تنی مارال چنین ت

خیس شده بودند احساس کردواحساس کرد صافی گردنش گلوبند آب را می چشد.آرامش دل انگیزی نیمروزی آب وآفتاب.مارال 

 (۳۳:تن غلتاند وبه شانه درآب پیچید...پلک ها را از سر کیف بر هم گذاشت.)همان

ولت آباده به شیوه نظامی آنجا که گل محمد همچون خسرو از پشت نیزار دزدانه تن واندام مارال را  تماشامی کند وهمان آنگاه د

مرد چشمهای سیاه خود »غلیان احساساتی را که در حین تماشای شیرین بر خسرو غالب می شود ،بر گل محمد نیز غالب است:

عشه سر تا پایش را گرفته بود وقلبش می شورید .پنداری پنجه های مالیمی آن را را فرو بست.دیگر توان نگریستن را نداشت. ر

 ( همان«)یده بود.تشنه لب بر لب آب.می ماالندند.زانو هایش سست شد ونم دهانش خشک

 پنججه در رخت های-نخستین کار-موی برتن مارال سیخ ایستاد.غریوی از قلبش کنده شدو»مارال متوجه گل محمد می شود:

خود افکند،بار دیکر،نی ها به صدایی خشک بر هم بسودند وبرآشفتند وچشم ها در آن گم شدند.مارال از برکه بدرجست خود را 

 (:۳:هایش پوشاند وهراسان وهراسان نظر به هر سو پراکند.)همان در رخت
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 شیرین به تصویر کشیده شدهمثلث عشقی:این مثلث یا به عبارتی دقیق تر سیکل عاشقانه  ای که در داستان خسرو 1-3

است،حضور خسرو،شیرین،مریم ،فرهاد ونهایتاً شکر اصفهانی صحنه هایی از غیرت وحسات را برای رونق وشعله ور نمودن عشق 

وجذبه آن خلق می کند.در کلیدر همین سیکل عاشقانه با رنگ ولعابی که در خسرو وشیرین وجود دارد،به تصویر کشیده شده 

مثلث عاشقانه،گل محمد،مارال،زیور ودالر حضور دارد.همان غیرت وحسادت وحساسیت هایی که در سیکل است که در این 

 است در اینجا نیز نمود پیدا کرده است. شیرینعاشقانه ی خسرو و

 نمونه هایی از حسادت در مثلث عاشقانه خسرو وشيرین:

 ین عطف هاللی بر سرآوردزم     چو بدر از جیب گردون سر برآورد                      

 زمجلس در شبستان رفت خسرو                            شده سودای شیرین در سرش نو

 چوبر گفتی زشیرین سرگذشتی                                دهان مریم از غم تلخ گشتی

 در آن مستی نشسته پیش مریم                              دم عیسی برو می خواند هردم

 که شیرین گرچه از من دور بهتر                            زریش من نمک مهجور بهتر

 ولی دانم که دشمن کام گشته ست                         به گیتی در به من بدنام گشته ست

 به مشکوی پرستاران سپارم      درآن قصرش بیارم                           اجازت ده 

 جوابش داد مریم ای جهانگیر                               شکوهت چون کواکب آسمانگیر

 نخواهد شد فرود از کام شیرین         اگر حلوی تر شد نام شیرین                     

 برنج سرد را تا کی کنی نرم        ترا بی رنج حلوایی چنین نرم                    

 که بس شیرین بود حلوای بی دود            رطب خورخارنادیدن تو را سود              

 تو زو راضی شوی من ازتورنجور          ترا بفریبد و مارا کند دور                        

 چنین افسانه ها را نیک دانم    سونهای او را نیک دانم                      من اف

 (:3۶- 3۶1:3133)نظامی،

 واینک نمونه های حسادت در سیکل عاشقانه کلیدر:

ک در قلبش کله به دیوار می کوفت؟این حسد از چه درونش را زخم چه بیمی به دل زیور نشسته بود؟چه کینه ای بود این

 چگونه آدم به چنین روزی می افتد؟مگر چه شده است؟چه پیش آمده؟آی ...آی... میزد؟چی در اوسر برداشته بود؟چرا و
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ل ود وبه دزیورخود هیچ پاسخی نمی یافت فقط این را حس می کرد که قلبش مانند خم سرکه می جوشد .بیهوده غضبناك ب

شیهه بکشد که :از اینجا برو ! به  رشک می برد و آن ممکن بود مهار بگسلداز جای برجهدبه مارال هجوم کرد رویش بخسد و

 (:۶۶:31،هرکجاکه می خواهی برو فقط از اینجا برو!در این خانمان !)دولت آبادی

 نتيجه گيري-6

هیچگونه تشابهی ندارد؛در دنیای کلیدر با انسان هایی روبرو هستیم بدون هیچ تردیدی دنیای کلیدر با دنیای خسرو وشیرین 

که دارای شخصیتی شناور وتقریبا بی هویت می باشند؛یعنی انسانهای گرفتار بر سر دو راهی زندگی ،اما در دنیای خسرو وشیرین 

گفت کلیدر از خسرو و شیرین تأثیر ،قهرمان ها هم واقعیت تاریخی دارند وهم ریشه در اسطوره ی عشقی نمادین. اما می توان 

است. « مارال»پذیرفته است: نخستین  تأثیری که دولت آبادی از این داستان گرفته است ،مربوط به قره آ ت اسب سیاه رنگ 

قره آت اسب سیاه مارال ،درواقع همان شبدیز شیرین است که با ویژگی های مشترك وسیری مشابه در سراسر داستان جوالن 3

مارال یکی از اصلی ترین قهرمانان رمان کلیدر،در سیر ده جلدی رمان حضوری پر رنگ دارد.جسارت ،زیبایی وخط سیر دارد. 

حرکت او  از ایل پدر به طرف ایل کلمیشی برای یافتن سر پناهی امن ،یادآور همان ویژگی هایی است که حکیم نظامی برای 

ه است. همچنین سیکل عاشقانه  ای که در داستان خسرو شیرین به شخصیت شیرین ورفتن او به سوی مدائن  ترسیم کرد

تصویر کشیده شده است،حضور خسرو،شیرین،مریم ،فرهاد ونهایتاً شکر اصفهانی صحنه هایی از غیرت وحسات را برای رونق 

وشیرین وجود لعابی که در خسرو  وشعله ور نمودن عشق وجذبه آن خلق می کند.در کلیدر همین سیکل عاشقانه با رنگ و

دارد،به تصویر کشیده شده است که در این مثلث عاشقانه،گل محمد،مارال،زیور ودالر حضور دارد.همان غیرت وحسادت 

 است در اینجا نیز نمود پیدا کرده است. شیرین وحساسیت هایی که در سیکل عاشقانه ی خسرو و
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