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 فولكلور عرفاني ـ شيعي در آخرين رمان گلشيري

 
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
*** 

 
فتوكپي يك سند قديمي را ) ١٩٩٨هوشنگ گلشيري، انتشارات باران، آلمان (»نامه جن«روي جلد رمان 

شود  اهللا الرحمن الرحيم شروع مي آني تذهيب شده و با بسمسبك قر زبان عربي است و به دهد كه به نشان مي
» سند«اين برگه هم يك نوع . »اهللا فرجه عريضه حضرت صاحب الزمان عجل«: و عنوان آن نيز اين است

كند، و هم، ظاهراً، متني قديمي است دربرگيرنده  است، كه صاحبش نام و نشان خود را در آن ثبت مي
پس اسم خود را در اين محل سفيد «: در پايين اين سند آمده كه. ن حاجاتهايي براي برآورد نسخه
به طرف قبله بايستد و ... نظر آورد و از خانه بيرون رفته به سرچاههاي عميق و حاجت خود را به... بنويسد

 هم سندي است براي ثبت» نامه جن«رمان . »...اين عريضه را ميان گِل رس بگذارد و دو ركعت نماز صبح
به تعبيري ، . دادن اعتقادات همين مردم اي از علوم خفيه براي نشان احوال مردم ما در يك دوره ، و هم نسخه

 .زدگان شناسنامه جن
 

 ثبت احوال و حكايات
شود از زبان حسين پسر دوم خانواده ، از هنگامي كه او  رمان با شرح حال يك خانواده كارگري آغاز مي

شدن اجباري پدر حسين، و برگشتن  ، در شهر آبادان، و بازنشسته)١٣٣۴سال (دارد ده دوازده سال بيشتر ن
حوالي (ـ ساليِ حسين  شان اصفهان، نزد خويشان و خانه قديمي پدري، تا ميان آنها به شهر آباـ اجدادي

طي اين . كند وقتي كه وضع جسمي و روحي راوي او را در برزخي ميان جنون و مرگ رها مي) ١٣۵۵
پا سرانجام در يك دفتر اسناد رسمي منشي  كردن دبيرستان و انجام كارهاي خرده ها، حسين بعد از تمام سال
ام و از  جا نشسته شانزده سال است كه يك«: پردازد شود و از آن پس تمام عمرش را به همين كار مي مي

 وكالت و نقل و انتقال خانه و نويسم و يا سندهاي صلحنامه و صبح تا ظهر و از بعدازظهر تا شب سند ذمه مي
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نوشتن دفتر اديكاتور هم با من است و يا دادن رونوشت از ... كنم ملك و ماشين را توي دفتر دوم وارد مي
آموزاند، با خواندن ادبيات  خود مي ها حسين به طي اين سال). ٢٠٨ص (» .هاست ديگر همين. سندي قديمي

اش  قصه خويشان ديده و ناديده. شناسد را ثبت كند آنهايي كه ميو تاريخ، كه بنويسد، كه بتواند شرح حال 
هدف او اين است كه چيزي را، چيزهايي را، از ). »رفت كه كي كي است چقدر خويشاوند، يادمان مي«(را 

او جهان اطرافش را در حال دگرگوني و زمين زيرپايش را نااستوار . گزند تغيير و نابودي نجات دهد
 .آزرده است آورند تلخ و دل بار مي خورد و از آنچه كه اين تغييرها به  افسرده است، گيج ميبيند، روانش مي
 

اش را در  هاي صرعي است و در همان صفحات اول كتاب، كه خردسالي حسين از كودكي دچار حمله
ر حياط هاي آن از در و ديوا ـ كه زدودن دوده  هاي دودزاي شركت نفت گذراند در جوار برج اي مي خانه

كرده  پاشي پدرش در عصرهاي دم شان بخشي از مراسم آب اي كوچك و گلبرگهاي باغچه خانه اجاره
از ترس اينكه دوباره بيفتم و «: كند اي غيرمستقيم مي خودش اشاره» وضعيت«بار به  ـ براي اولين  آبادان است

فارسي  ي طاغي است و نمازش را بهتر حسين از همان كودك برادر بزرگ). ١١ص (»...آنطور بشوم كه شدم
شود كه در  گرايي مي اش در روستاها، چريك چپ كردن دوره معلمي ها بعد، پس از سپري خواند و سال مي

اين برادر نماينده همه آن باورهايي است كه حسين را دچار . كنند پي دستگيري و زندان او را اعدام مي
من از اين آينده تو «: گويد به برادرش مي. »ريختن آينده پي «تغيير و تكامل، پيشرفت و: كند هراس مي

ـ اشرف . / آدم هم معلوم بود چه قدري دارد. آن گذشته، حداقل، هرچيزي جايي داشت. ترسم مي
ص (» .ـ برو بابا تو هم حوصله داري/ ـ همان بهتر بود يا حاال كه نتيجه نبيره ميمون شده؟ / مخلوقات بود؟ 

يك راه . بودن و فرداي ناشناخته نجات بدهد ها را از معلق كند كه انسان  خودش شرط ميحسين با) ٣٠۶
راه ديگر، متوقف كردن حركت زمين و . جاگذاشتن سندي كه هميشه باقي بماند براي او نوشتن است و به

براي . )۵٠٠ص » ام بايد كاري كرد حتي اگر فكر كنند كه ديوانه«(هاي منظومه شمسي است  ديگر سياره
خودش نهيب  از ابتدا تا انتهاي روايتش مدام به. نوشتن بايد بتواند عنان عقلش را در كنترل داشته باشد

هاي اطرافيان گوش  كند به گفته آنگاه آغاز مي» .بايد معقول باشم و منطقي... بايد منطقي بمانم«زند كه  مي
ها  گاه عمه خانه پدري سكونت: آفريند را باز ميهاي زندگيشان  ها گوشه پرسد و از زبان خود آن مي. سپردن

قدشان است، و شايد ارواحي كه در پستوها و داالن و  هاي قد و نيم هاي خانواده و بچه ها و عروس و پسرعمه
اي دارند و نه  خودي خود نه جاذبه ها، هيچكدام به اين شخصيت. صندوقخانه آثاري از آنان باقي است

است كه از كنار » نامه جن«اين دستاورد بزرگ نويسنده .  براي ترسيم دراماتيكصاحب قصه كاملي هستند
بدون . كند از شرح حال مردم يك زمانه هاي پراكنده تصويري گسترده ارائه مي هم گذاشتن اين روايت

نويسنده تمام . شود هاست كه گزارش مي پردازي، فقط صحبت و نگاه خود اين انسان تفسير و حاشيه
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شان روح  اهميت زندگي ظاهر بي هاي معمولي و رويدادهاي به كند تا انسان را باز و پذيرا ميوجودش 
ها،  خواهد فقط شاهد باشد و از اين راه دنياي ساكت و ناپيدايي از دغدغه نويسنده مي. بگيرند و زنده شوند

ـ اگر بشود  خواهم  ميمن«: هاي كوچك و فريادهاي فروخورده را دوباره بسازد هاي آدم ها و خشونت عشق
هاي قبل كه  اين همه آدم را سلول به سلول ساخت ـ با نوشتن احضارشان كنم، مثل همان دفتر معامالت سال

اش را  كافي است شماره و سال سندي را بدانم تا همه سابقه. شان ام كنار هم چيده. توي كمد اتاق آقا هست
هاي سواري، دوج يا انترناش كه  ت، ماشينپيدا كنم، صورت وضعيت همه آن امالك و مستغال

بشري نخواهد  ها اسقاط بشوند و ديگر هيچ بني اند، گو كه خانه را خراب كنند، يا ماشين دست شده به دست
ازاي يك سلول تا بعد به  من هم همينطور بايد بنويسم، كلمه به كلمه، و هر كلمه يا جمله به. كه بخردشان

 ).٢۴٠ص (» ...سرگردان راناگهان اين جهان چرخان و 
 

در فصل بلندي از كتاب، زبان و چشم مادر حسين است كه ما را بيش از پيش به قلب پنهان اين روايت 
شده زنان جامعه ماست كه هر صفحه و هر  اين فصل چنان غني و آكنده از جزييات كمتر گزارش. برد مي

مادر براي پسرش از روزهاي اول : نمونهيك . حكايت گذرا و كوچكش دنيايي ناگفته در خود دارد
فهمد  و اينكه چطور مي) پدر چهل و چندساله و او هنوز دختر قاعده نشده(زند  ازدواج با پدر حرف مي

ات يك  من از حرف و نقل عمه بزرگه. بله ديگر«: سن و سال ديگري هم داشته پيش از او شوهرش زن كم
ماه نشده، اين باباي  سه. حاال هرچي. جه بوده يا سليمهدانم خدي اسمش نمي. چيزهايي فهميده بودم

زن بيچاره هم هرروز صبح اين اتاق و . گذارد يك خرجي هم براش مي. رود گذارد و مي ات مي خيرنديده
بعد هم يك ديگ . كرده اسباب جهيزش را هم گردگيري مي. كرده آن اتاق و آن راهرو را جارو مي

كار  دانم داشته چه يك روز نمي. د من، وقتي بابات گذاشت و رفتگذاشته، مثل خو كوچولو بار مي
دهد به اين رضا كه براش  برد مي مي. افتد به يك تكه كاغذ كه پشت آينه بوده كرده كه چشمش مي مي

دهد و زن بيچاره  مهرش را هم رجبعلي، شوهر آغاباجي، مي. فهمد كه بله طالقنامه است وقت مي آن. بخواند
و اين پاراگراف با اين . اي بزرگ در يك پاراگرف كوتاه دردنامه) ٣۴٣ص (» .ي خودشرود س هم مي

ماه بعد از عروسي گذاشت و  خوب است من، بابات كه سه«: فشارد شود كه قلب آدم را مي جمله تمام مي
 .»هام را نگاه كرده باشم؟ رفت، چند دفعه پشت آينه

 
ها و شب  ها و عروسي كند از خواستگاري پيش چشم ما باز مينويسنده پانورامايي . وار است و اين نمونه

ها در  چشمي ها و چشم هم ها، حسادت ها، عادات و رفتار جنسي شوهرها، وضع حمل ها، محروميت زفاف
بردن به آخرين پناه كه دعا باشد يا مسجد  و در نهايت همواره پناه» نشانده«هاي  ها و هووها و زن ميان صيغه
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نويسنده بدون آنكه به صراحت چيزي گفته باشد . ل يا فقط نذر و ندبه و التجا به ارواح رفتگانيا نسخه رما
 .همراه بياورند آنكه سرآخر هرگز شفايي به هاي ما بي هايي است بر زخم هاي ما مرهم دهد كه خرافه نشان مي

 
 عرفان و علوم خفيه

اي از درويشان اصفهان آشنا  گذراند با فرقه يهاي آخر دبيرستان را م حسين از همان زمان كه هنوز سال
اي بوده و  اش، كه قبالً حزبي و توده از طريق آقاي اتابكي، شوهر دخترخاله. ها دوره دارند شود كه جمعه مي

، به او »رسيد خورهايي كه به لب زيرين مي با سبيل پرپشت و آب«حاال مرشد يك فرقه درويشي است، 
خود را از درون خويش بيرون » همزاد«روح ديگري شد يا  »حامل«توان  اقبه ميآموزند كه چطور با مر مي

ـ  دارد كه از صفحات كتاب غايب است» برادر ناكامي«پدر حسين . وگو كرد كشيد و با او گفت
دفعه  باد داده بود و يك گفت، دار و ندار پدري را به طور كه پدر مي عموحسين، يا ميرزاحسين غمديده، آن«

آورد، به قالب  تدريج راوي او را به درون دنياي خودش مي ـ تا زماني كه به )۴٢ص (» زده بودغيبش 
گذارد كه اين عموي رفته  سازد و مي كند، او را در خود بازمي رود، روح او را احضار مي شخصيت او مي

در جسم خودش شوند كه او ارواح را  اي مي هاي صرعي او اكنون وسيله حمله. عاشق در او حلول كند
او ميان خودش و عموي غايبش . كند بيماري حسين او را تا حدودي از جهان اطرافش جدا مي. حلول دهد
و » لكاته«مان توأمان  هاي ادبي قول كليشه به(وش و گريزپا  اند كولي هر دو عاشق دو زن. بيند نزديكي مي

ها و ديگر خويشان باز  ها و پسرعمه هاي عمه شرح حال عموي ناكامش را، ذره ذره، از گفته). اند » اثيري«
ص (» ...ها كه گفت قد و باالم به عموحسين رفته است، راه رفتنم، مثالً اين دست بزرگه مي عمه«. سازد مي

اندازد،  دام مي ا بهبام خانه كالغي ر بعد از آنكه هنوز تازه به اصفهان برگشته، وقتي كه روي پشت) ١٢٨
كرد كه حاال  بيني، آن ناكام هم همين كارها را مي نكن جوان، بد مي«: دهد بزرگ با گريه هشدار مي عمه

خانه قديمي خانه پدري، كه سرانجام  در صندوق) ١۵٧ص (» .گذارد معلوم نيست كجا سر به بالين مي
هاي قديمي و طومارهاي كمياب  ز نسخهكند مملو ا اي كشف مي شود، صندوقچه خلوت دايمي حسين مي

هاي رمزي  او اكنون به منبع مهمي از دانش. ها را پنهان كرده بوده است كه عمويش قبل از ناپديدشدن آن
تواند، با حفظ آداب مشخص و دقيقي، و با كشف و استخراج اسماء  دسترسي دارد كه به كمك آن مي

و هم بر ...) عالم كون و فساد... مجموعه عالم و افالك. ..فهم زبان مالئك(برسد » شناخت«رمزي هم به 
براي ... قرار كني اگر خواهي كه كسي را در عشق بي«(مسير امور و چگونگي رويدادها تأثير بگذارد 

). »تسخير شمس... باطل كردن سحر... لرزه براي دفع تب... براي احضار روح مرحوم... پيداكردن دزد
شماري را در خود پنهان  ها كليد رازهاي بي اين نوشته. پردازد ها مي ي اين نسخهآور ها به جمع حسين سال
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خود يا ديگري را » صورت مثالي«توان  آموزد كه با مراقبه مي در حلقه عرفا و دراويش، حسين مي. دارند
ا ببيند سرانجام ر» جمال حق«هاي  اگر او بتواند با مراقبه و ذكر، جلوه. رسيد» توحيد«احضار كرد و با او به 

 .كند پيدا مي» اجازه تشرف«
 

كنند  دهند، در جهاني زندگي مي حسين و آشنايانش و تقريباً اكثر كساني كه محيط فرهنگي او را شكل مي
حسين توان و تجهيزات الزم . هاي مدرن قرار گرفته است كه اسرارزدايي نشده اما در معرض هجوم پديده

وضع جسماني او و خياالت و . رتالطم و مدام دگرگون شونده اطرافش نداردرا براي رويارويي با جهان پ
دارندش كه پناهي يا پناهگاهي امن و  كنند و وامي هاي فرهنگي را در او تشديد مي اوهام او، اين ويژگي

ساكن بجويد، بخواهد به رحم مادرش رجعت كند، بخواهد تاريخ سير دوار داشته باشد و به نقطه شروع 
عرفان، تفسير قرآن و حديث، كشف  عرفان يا شبه. باشد» پيشرفت و تكامل« بازگردد نه آنكه حامل خود

اي  هاي دراويش مدفون است بايد براي او نظام فكري هاي قديميِ حلقه ها و هرآنچه كه در رساله رمز نشانه
. است پيوند دهد» ازلي ابدي«كند  بسازند كه سكوي فرار او به گذشته باشد و او را با هرآنچه كه گمان مي

رسد كه  نظر نمي او به. بينيم گاه در خلوتي روحاني با خدا نمي اگر دقت كنيم، ما راوي اين رمان را هيچ
زندگي كند، با اعتقادات چنين » مومن«اصالً تجربه امر قدسي داشته باشد و يا در جهان متافيزيكي يك فرد 

تواند  به همين دليل مجموعه اعتقادات او هم نمي. پرهيز از معصيتفردي به بهشت و دوزخ و دار مكافات و 
است، نه رند اين جهاني و » مومن«حسين نه . چيزي نزديك به االهيات عقلي و فلسفه تاريخ متأثر از آن باشد

اين نبوغ گلشيري است كه توانسته نشان دهد كه عصاره چنين فرهنگي خرافه . مسلك نه هنرمندي عارف
ـ جهاني كه در وراي جهان شناخته اطراف  زيست. دانيم كنيم و نمي ما همه در خرافه زندگي مي. است

همواره با جهان مكنون ديگري ارتباط دارد و همين ارتباط بسياري از كردارهاي فرهنگي ما را تعيين 
ها  ها، ذكرگفتن ردنك دعاخواندن و نفرين. كنند در چنين دنيايي زندگي مي» نامه جن«آدمهاي رمان . كند مي

هاي قديمي، پستوها و  فضاي خانه. »زيارت اهل قبور«ها و  بستن ها، توبه، طلب مغفرت، دخيل و نذركردن
و فضاي . هاي قديمي ها و قبرستان ها و مساجد و تكيه زاده ها، امام ها و بازارچه هاي ناپيدا، كوچه صندوقخانه

 و شهوت دريغ شده و انسانها به جستجوي محبت ، هاي ديرينه، جهاني كه از آن عشق ترس و زخم
هاي زودرسي كه از  ها و نيروهاي شر، و با مرگ در ميان بيماري. زنند ناخواسته به يكديگر زخم مي

 .شان خارج است كنترل
 

در سراسر رمان توازن ظريفي ميان لحن سوگوار و تلخ راوي و جنبه طنزآميز سرنوشت و اعتقادات او حفظ 
رسد اما به مرور خود را  جايي نمي حسين انسان كوچك و حقيري است كه در زندگي به. شده است
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او هرگز منشأ . خواهد عالمي را از حقارت نجات دهد كند كه مي صاحب قوايي ماوراء طبيعي گمان مي
عمل مهمي نبوده و بخش عمده عمرش را در گوشه دفتر ثبت اسناد يا در صندوقخانه كوچكش سپري 

مقدر كرده عرش و «كه ) ۴١٨ص (» اينك منم اشرف مخلوقات«كند  اما هم اوست كه اعالم مي. كند مي
اش درست در لبه مرز عقل و جنون ايستاده، و شايد در  راوي در سفر ذهني). ٢۴٩ص (» لوح را بسازم

 پيچان ها ايستاده بر كرانه آن گرداب كه گردان و سال«فصل آخر چندگامي هم از آن عبور كرده، 
. »بايد منطقي بمانم«كند كه  خودش گوشزد مي و مدام به) ١٧۴ص (» كشدم كشيد، هنوز فرومي فرومي

، كه با كمك آن راوي بتواند »اسم اعظم«مكالمه راوي با روح احضارشده عمويش به هنگام كشف 
يكي بهرام حركت زمين در منظومه شمسي را متوقف كند، كميك است و تا حدودي مجنونيات متافيز

). ديوانه هاي شبانه و دكترهاي نيمه ها و مطب آلود تيمارستان با همان فضاي وهم(آورد  خاطر مي صادقي را به
هاي شيوخ و تعبير آيات قرآن و  نسخه: افزايد گلشيري جنبه هجوآميز دين و عرفان را هم به همه اينها مي

هاي جنسي منع شده  ها همه در كنار وسوسه اينهاي قديمي و  ها و پستو آن در حجره» اعجاز كلمات«
عامالن درست «(براي ابطال افسون آنها » حرز تسديس«ها و  »استغفراهللا«معطوف به پسران و زنان جوان با 

اند كه دور از زن بايد بود كه در خود اين بو كه در هوا ايستاده و در اين صدا چيزي است كه حتي  گفته
گرداندن و ذكرگفتن و دودكردن اسفند و  ، و تسبيح)۵٢٢ص (» لرزاند  جهان را ميآدم ايستاده بر لبه آن

 !كندر براي دوركردن ارواح خبيث
 

 كه حالتي از تعليق است بدون نقطه پاياني، به اين نتيجه رسيده است كه اوضاع  حسين در پايان روايتش،
است كه در طراحي عالم، مركزيت آشفته روزگارش و تلخي سرنوشت مردم هم عصرش همه ناشي از آن 
شناسان و دانشمندان غربي مسئول  زمين و ثبات آن از ميان برداشته شده است و اين كاري است كه ستاره

خواهد اساس حركت فيزيكي  او مي. براي او مطرح نيست كه علم نجوم گذشته را احيا كند. آن هستند
حركتي پربيم و » نامه جن«فصل آخر رمان .  دارداي هم براي اين كار سماوات را دگرگون كند و نسخه

شود با كسوف كلي  دادن اين رويداد در زمان مساعدي كه مقارن مي مخاطره است به سمت شكل
ساده پنداري خواهد بود اگر باور و ). ۴٢٢ص  (١٣۵۵در تاريخ نهم ارديبهشت ) خورشيدگرفتگي كامل(

و (خواست  اش مي ستيزي  و حركت جنبش اسالمي كه با غرباي بدانيم از ايدئولوژي عمل راوي را استعاره
ولي اگر از سطح ايدئولوژي و سياست . تمدني از بنيان متفاوت با تمدن مدرن غربي بنا بگذارد) خواهد مي

» نامه جن«هاي اعتقادي فولكلور اسالمي و عرفاني فرهنگ عامه چشم بدوزيم، رمان  بگذريم و به شبكه
گير و  كند كه به انواع معجزات باور دارد، فال اي را ترسيم مي نگ و آن فضاي روحيهاي اين فره ريزبافت
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پايان زمان است كه » آخرت«اي شك نداشته كه انسان اشرف مخلوقات است و  زن است، هرگز لحظه تفأل
 .مان اكنون صاحبي دارد و همه بايد در انتظار بازگشت او باشيم در لحظه احضار جمعي ارواح هم
 

 ٢٠٠١وئن ژ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصه

فولكلور عرفاني ـ شيعي در يك اثر ادبي با اشاره  به عناصري از فرهنگ عوام ، از جمله عرفان و علوم خُفيِه ، كه 
 . دريچه اي است به باورهاي ديرينهء مردم ما

 
جنسي شوهرها، وضع ها، عادات و رفتار  ها؛ محروميت ها و شب زفاف ها و عروسي چشم اندازي از خواستگاري

بردن  و در نهايت همواره پناه» نشانده«هاي  ها و هووها و زن ها در ميان صيغه چشمي ها و چشم هم ها، حسادت حمل
دنيايي كه . . . . به آخرين پناه كه دعا باشد يا مسجد يا نسخه رمال يا فقط نذر و ندبه و التجا به ارواح رفتگان

. كند رتباط دارد و همين ارتباط بسياري از كردارهاي فرهنگي ما را تعيين ميهمواره با جهان مكنون ديگري ا
زيارت اهل «ها و  بستن ها، توبه، طلب مغفرت، دخيل ها و نذركردن ها، ذكرگفتن كردن دعاخواندن ها و نفرين

ها و مساجد و  زاده امها، ام ها و بازارچه هاي ناپيدا، كوچه هاي قديمي، پستوها و صندوقخانه فضاي خانه. . . »قبور
 . هاي قديمي ها و قبرستان تكيه

 
گرداندن و ذكرگفتن و دودكردن اسفند و كندر براي دوركردن  تسبيح. . . هاي ديرين،  و فضاي ترس و زخم

جهاني كه از آن عشق و شهوت دريغ شده و انسانها به جستجوي محبت ، ناخواسته به يكديگر ! . . . ارواح خبيث
فرهنگي . . . شان خارج است  هاي زودرسي كه از كنترل ها و قواي شر، و با مرگ در ميان بيماري. زنند زخم مي

اي شك نداشته كه انسان اشرف مخلوقات  زن است، هرگز لحظه گير و تفأل كه به انواع معجزات باور دارد، فال
زگشت او باشيم در لحظه احضار زماني كه صاحبي دارد و همه بايد در انتظار با. پايان زمان » آخرت«است و 

همراه داشته  آنكه سرآخر هرگز شفايي به هاي ما ،  بي هايي است بر زخم هاي ما مرهم خرافه. . . مان جمعي ارواح
 .باشد

 


