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در سال  :این پژوهش ۀمختصری پیرامون تاریخچ

ی شصت در تهران، زمانی که هنوز  های پایانی دهه

امیرحسین آریانپور در قید حیات بود، به کمک دکتر

دوست فرهیخته خانم مریم محبوب، قرار مالقاتی برای 

ها دیدار با او در خانه اش در حوالی نیاوران گرفتم. سال 

بود که با خواندن رمان ها و آثار داستانی مهم دنیا، 

زندگینامه های نویسندگان و نقدهای آنها دچار کنجکاوی 

بی امانی شده، یک خط را در این مسیر دنبال می کردم و 

طی حدود هفت سال، یادداشت های بسیاری روی هم 

  انباشته بودم.

ار ی کاراکترهای آث کنجکاوی من این بود: آیا همه

ی ادبیات داستانی دنیا، سرنمون ها یا به عبارتی  برجسته

پروتوتیپ هایی در زندگی واقعی داشته اند؟ آیا 

نویسندگان، خطوط شخصیتی کاراکترهای خود را از 

خویشان، اطرافیان، شخصیتی تاریخی یا آثار ادبی دیگر 

 الهام گرفته اند؟

کرده اند؟ و آیا آنها جایی به خاستگاه این الهام ها اشاره  

در این رهگذر، ساز و کار خالقیت نویسندگان در شخصیت پردازی، چه مناسبتی با چهره های زندگی واقعی آنها 

 دارند؟ مرزهای قصه/داستان کجا با مرز انسان های حقیقی مماس می شوند؟ 

زیبا و سال ها جوانتر از  آن روز دور، همسر استاد با خوشرویی در را گشود.  همان گونه که شنیده بودیم، او زنی

استاد بود که عاشقانه از او که اینک روی صندلی چرخدار بود، مراقبت می کرد. آریانپور هر چند در بند آن 

پتویی روی پاهای بی حرکتش کشیده بود، اما بیدرنگ، برق تند چشم ها و لبخند جاندارش، فضای پرشور  ،صندلی

آیا این موضوع " که رهایم گوش داد و نیز به پرسش لرزان و نامطمئن منو هیجانی پدید آورد. او به دقت به فک

او  روش تحقیقکه خواندن کتاب استاد  "پروتوتیپ ها در ادبیات جهان و ایران می تواند پژوهشی موجه باشد؟

این چه پرسشی است؟ در این "با حالتی سرزنش آمیز به من خیره شد و گفت: راهگشای بسیاری چون من بود، 

      "شرایط که همه چیز به سکوت و سکون کشیده شده، تحقیق کردن، یعنی نبوغ!

 دن کیشوت و 

 دایی جان ناپلئون؟

 هاپژوهشی در نقش پروتوتیپ 

در آفرینش شخصیت های 

 داستانی

 ی شیریندخت دقیقیاننوشته
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آن زنده نام پذیرفت که طرح پژوهشی را که روی کاغذ آورده بودم، همراه یادداشت های چند فصل از نوشته هایم 

مرور کند. در طول ماه های بعد، سه بار دیگر موفق به نشستن در محضر آریانپور و گرفتن راهنمایی هایش شدم. چه 

 رخورد با تازه کارها باشد.  سخاوتمند بود و چه خوب اگر او سرمشق همه پیشکسوتان در ب

نقش پروتوتیپ ها در آفرینش هنری )منشاء شخصیت در آن طرح و یادداشت ها بعدا به صورت کتابی به نام 

 به مناسبت های گوناگون گسترش یافته اند.   یممنتشر شد. از آن پس، یادداشت هاادبیات داستانی( 

ی دایی جان  ی که او را بسیار می ستودم، به فکر نوشتن دربارهماه گذشته، با درگذشت ایرج پزشک زاد، نویسنده ا

ناپلئون بر اساس گفته های پزشک زاد در مورد چهره های واقعی الهام بخش کاراکترهای رمان جاودانه اش افتادم 

ثر  در ا خدمتکارش سانچو پانزادن کیخوته )دن کیشوت(/و نیز مطرح کردن نظرم در مورد ارتباط پروتوتیپی میان 

نقش پروتوتیپ اثر ایرج پزشک زاد. در کتاب دایی جان ناپلئون میگل سروانتس و دایی جان ناپلئون/مش قاسم در 
این نوشتار اینک .  ه بودمپرداخت ایدهدر تهران منتشر شد، مختصری به این  ۱۳۷۱ که در سالها در آفرینش هنری 

بلکه به تفاوت های این شخصیت های دو رمان نویس نه فقط به شباهت ها،  کهمقایسه ای تطبیقی خواهد بود 

 بزرگ خواهد پرداخت.

آنها در ادبیات دنیا نمی توان یکراست به دایی جان ناپلئون  ی هاما از آنجا که بدون شناخت پروتوتیپ ها و سابق

 پرداخت، ابتدا به پروتوتیپ ها و نقش آنها در شخصیت پردازی داستانی می پردازم.

 

 پروتوتیپ های ادبی 

پیش نمونه هایی که برای نمایش یک سرنمون ها یا پروتوتیپ واژه ای است برگرفته از رشته های مهندسی و 

ی مهندسی قلمرو مواد و ماشین ها در قلمرو ادبیات داستانی، از سیالیت  اختراع جدید ساخته می شوند.  اما این واژه

ی  در کتابی درباره "پروتوتیپ ادبی"ی نخستین بار با اصطالح انسانی و وجودی برخوردار می شود. برا

ونید گروسمن آشنا شدم. این که پیش از او منتقدان دیگری این اصطالح را به ئداستایوسکی اثر نظریه پرداز ادبی ل

 کار برده باشند، تا کنون برخورد نکرده ام. 

کسى را به حقیقت کامل رهنمون  شاید هرگز ی چگونگى آفرینش یک کاراکتر یا تیپ ادبى کنجکاوى درباره

 ی روند خالقیت ادبى و چگونگى تبدیل مواد خام در رازهاى بسیارى درباره، نگردد، اما در جریان این کنجکاوى

 د.نشو هاى ادبى آشکار مى ذهن خالق نویسنده به شخصیت
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پرسد:  بى ممتاز، با حیرت از خود مىی آثار اد ، اغلب پس از مطالعهیا نوآموز نویسندگی ی کنجکاو یک خواننده

او  موفق به آفرینش کاراکترهایى این چنین نیرومند و تأثیرگذار شده است؟ نویسنده چگونه و با طى چه مراحلى

 کند و بسیارى از عواطف، ذهنیات و مىیا نزدیکی احساس  پندارى همذات یبا یک این کاراکترهادر بین اغلب، 

شناسیم،  که در زندگى روزمره مى بیند. گاه حتى نزدیکى یک کاراکتر، به فردى مى اوهاى خود را در  واکنش

با  هایى واقعى در نظر داشته، وگرنه شک نویسنده نمونه یابد که بى ذهن راه مى شود و این نکته به انگیز مى حیرت

 !گونه هنرمندانه بازآفرینى کرد توان واقعیت را این تخیل محض نمى

 -آندره موروا به درستی می  سازى ساده و ابتدایى در کار باشد. نمونهیک گویند که نباید  به ما مى هنوز نکاتى اما

  «بندى عناصر واقعیت است. نوعى تجدید گروه بلکه ،یک آفرینش وجود از عدم نیست ،آفرینش هنرى»گفت که: 

که فالن کاراکتر، چه کسى در زندگى  درگرفته هاى بسیارى درباره آثار طراز اول ادبى بر این اساس تاکنون بحث

نزدیکان آنها،  هاى شخصى نویسندگان و ها و یادداشت باشد؟ مراجعه به زندگینامه تواند ویسنده مىنشخصى 

ها اختراع ذهن  ی این آدم آیا همه :پرسش بسیار است ی فرونشاندن این کنجکاوى بوده است. اما نخستین چاره

آنهایى که  ی مختصات اند؟ آیا همه ی آنها را عینا در زندگى واقعى دیده گان همهنویسند ها هستند؟ آیا نویسنده

ها، عینا در آثار آنها بازنمایى  یعنى پروتوتیپ اند، ی نویسندگان در خلق کاراکتر داستانى بوده هاى اولیه نمونه

کاراکتر  اند و یک آمیخته شده ،واحد، در ذهن نویسنده به یکدیگر جوش خورده اند؟ آیا چندین نفر در آن شده

ها نیز،  پاسخگویى کرده و البته گوناگونى پاسخ ها نویسندگان را وادار به اند؟ این پرسش واحد را پدید آورده

 کران ذهن انسانى است. بى بازتاب گوناگونى

براى  را شه نوعى ذهنکه در زندگى واقعى برا اى  هاى اولیه ، یعنى نمونهها پروتوتیپ اى تاکنون نقش هیچ نویسنده

انکار  یکسره اند، آفرینش را بخشیده خلق یک کاراکتر تحریک کرده و به او ابزارها و مواد خام الزم براى این

 سازد. ی واحدى را ناممکن مى اند که رسیدن به نتیجه پیچیده ها به حدى متنوع و دیدگاهبا این حال، نکرده است. 

 رور می کنیم.نمونه های از این دیدگاه ها را م

  نویسد: ی کاراکترهاى آثار بالزاك مى سامرست موام درباره

ی مردمى که  نمونه ها از روى نویس کنم که قهرمانان بالزاك مانند بازیگران همه رمان گمان مى»

انداخت،  تخیل خود را روى آنها به کار مى ی ولى وقتى قوه. شد شناخت و با آنها آشنا بود، ساخته مى مى

 «1شدند. معنى، آفریدگان نیروى خیال او مى بازیگران از هر لحاظ و به تماماین 

                                                 
 .۱۳۶۴. درباره رمان و داستان كوتاه، سامرست موام. ترجمه كاوه دهگان، ۱
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 دهد: مى ، شاعر فرانسوى، روند خلق یک کاراکتر را چنین توضیحپل والرى

مراکز روح و وجود  موضوع مقدارى تمایالت، مقاصد و حاالت را که از کلیه ی ههنرمند به وسیل»

اندازى این مکانیسم،  باید افزود که پس از راه کند. به عالوه ترکیب مىگیرد، جمع، متراکم و  سرچشمه مى

خود به صورت ژنراتور زندگى درخواهد آمد. چنین است که پروست  خود این مکانیسم با حرکت خاص

یابد که بدون  را مى کند، سریعا این قدرت خلق مى« مونتسکیو»را با استفاده از شخصیت « شارلوس» وقتى

 ،هاى رمان ی شخصیت این زندگى ویژه، سخن بگوید. در مورد بالزاك« شارلوس»گو از زبان نیاز به ال

 «خورد. چشم مى بخصوص در اواخر عمر وى بیشتر به

هنرمندان ابایى از برمال کردن رازهاى زندگى  نویسى رایج است، نویسندگان و در فرهنگ غرب که زندگینامه

تورگنیف از جمله نویسندگانى است که  اند. هاى خوانندگان پاسخ گفته پرده به پرسش بى خصوصى خود ندارند و

 ی پروتوتیپ اصلى شخصیت بازاروف در رمان سخن گفته است. وى درباره هاى آثار خود پروتوتیپ ی هدربار

 نویسد: مى پدران و پسران

ی  بودم که اولین اندیشه وانت به استفاده از آب دریا مشغول ی هدر وانتور در جزیر ۱۸۶۰در ماه اوت »

ام که من این کتاب را بر مبناى  غالبا خوانده به ذهن من خطور کرد. در مقاالت انتقادى پدران و پسران

مگر  ،اى را خلق کنم ام نمونه کردهنخود باید اقرار کنم که هرگز سعى  ام. به سهم یک تصور ذهنى نوشته

هماهنگ در او  بوده باشد که عوامل مختلف به طورمنبع الهام من نه یک فکر، بلکه انسانى  اینکه

پدران ام. در مورد  آن تکیه زنم، نیاز داشته هاى محکمى که بتوانم با قدرت به اند. من همواره به پایه آمیخته
، شخصیت یک 1بازاروف ،بود. مبناى پیدایش قهرمان اصلى داستان هم جریان به همین صورتو پسران 

ی  در مرحله بود. در این انسان شاخص، عنصرى که تازه تولد یافته و هنوزجوان شهرستانى  پزشک

احساسى که این مرد برانگیخت  را به خود گرفت، تجسم یافته بود. 2شکلى بود و بعدها نام نیهلیسم بى

م براى خود تعریفى از او به دست بدهم. اما تا آنجا که توانست بسیار قوى بود. در آغاز من حتى قادر نبودم

                                                                                                                                                 
 
است. او انقالبى دو آتشه جوان و نماينده جوانان نوگرايى است كه از  پدران و پسران. بازاروف نام كاراكتر اصلى رمان ۱

 ناپذيرى با دنياى قديم دارند. اند و دشمنى آشتى انحطاط، فساد و ركود اجتماع به تنگ آمده

 
به كاربرد و آن را اين گونه تعريف كرد: نيهليست در مقابل  پدران و پسران. اين اصطالح را نخستين بار تورگنيف در ۲

كند. حاضر نيست هيچ اصل غيرمعقولى را بپذيرد. حتى اگر تمام مردم دنيا هم آن را قبول داشته  هيچ قدرتى كرنش نمى
 است.و مخالفت با وجود دولت گرايى  باشند. اين اصطالح امروز مترادف هيچ گرايى يا نفى
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 1.«گرفتمخدمت  چشم و گوشم را به

هاى فراوانى با  در ذهن نویسنده، تفاوت فرد خود ی منحصربه شکى نیست که قهرمان تورگنیف پس از یافتن چهره

 ی اولیه خود را از او گرفت. اما، نکات اساسى و مایه پزشک جوان شهرستانى پیدا کرد.

تیکى است.  ساده، بلکه جریانى دیالک بردارى نه یک انگارهدست،  استفاده از پروتوتیپ براى نویسندگان چیره

حاصل این رویارویى هم نهادى )سنتز(  کند و نویسنده برخورد مى ی هاولیه، با جریان ذهن و نیروى خالق ی هنمون

و  توسط نویسنده است. این محصول داراى بسیارى از عناصر موجود در نهاد است که همانا کاراکتر خلق شده

چنین روندى موجودیت مستقل  یک از آنها نیست. کاراکتر ادبى با طى ی مطلق هیچ د است، اما به گونهبرنها

 یابد. مى

هاى نظرى و  محسوسات، ادراکات، شناخت زند، از نویسنده به عنوان کسى که دست به آفرینش منظم و آگاهانه مى

جوشد.  در مغزش مىاین ادراك ها مامى تجربى شخص خود برکنار نیست و شاید هنگام دست بردن به قلم، ت

 شود.  مىدخیل رو بوده، نیز  آنچه که خود از نزدیک با آنها روبه ها، رویدادها و همه ها، موقعیت ها، ذهنیت انسان

در یک ذهن خالق به تقابل و  ی عناصر فوق، آفرینش ادبى هرگز نباید کیفیتى ساده قلمداد گردد؛ بلکه همه کیفیت

اساطیر یونان باستان  از ژینوسآمیزند. ذهن خالق یک نویسنده مانند مجسمه  مى ، در همخاستهیکدیگر برتضاد با 

سویى متضاد است. بدون وجود چنین خصلتى، یک کاراکتر  است که دو سر دارد و در آن واحد نگاه هر سر به

گوناگون یک پدیده در  وان دیدن ابعادرو شاید خالقیت را بت گردد. از این روح و فاقد جذابیت مى بى ادبى، خشک،

جمعبندى آن و گام نهادن در قلمروهاى تاریک به منظور رسیدن  هاى دیگر، آن واحد، بررسى روابط آن با پدیده

 روشنایى دانست. به

 

 برخورد تخیل هنرمندانه با پروتوتیپ ها

ها در ذهن نویسندگان است؟  ها و تیپکاراکتر گیرى توان گفت که تنها شناخت تجربى و نظرى، ابزار شکل آیا مى

موضوع دیگرى  ی تحلیلى خوبى نوشت، اما خلق اثر ادبى توان مقاله شک مى ابزارى، بى با در دست داشتن چنین

 هاى ادبى، تخیل هنرمندانه است. تیپ ها به ی تبدیل پروتوتیپ است. عنصر اصلى فراگرد خالقه

اسرارآمیزى از جسم سخت آن، سیالى  ی کند و مانند ماده وذ مىتخیل هنرمند در تار و پود یک پروتوتیپ نف

                                                 
 .۱۳۶۸آندره مورآ. ترجمه دكتر منوچهر عدنانى نشر زمان،  . تورگنيف ـ۱
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دهد.  مى هاى خود و نیز مطابق طرح کلى اثر ادبى شکل مناسب سلیقه و اندیشه سازد و سپس آن را پذیر مى شکل

کند و آن را به موجودى مستقل  اصلى را بازى مى همین تخیل است که در برخورد کشاکشى با پروتوتیپ، نقش

را در زمان و  کند و کاراکتر جا مى نویسنده پروتوتیپ خود را در محور زمان و مکان جابه دهد. گاه شکل مى تغییر

کند و در آفرینش  هاى ظاهرى پروتوتیپى را انتزاع مى خصلت دهد. بعضى اوقات نیز نویسنده، مکان دیگرى جا مى

پردازى ذهن  چهره ى از ابزارهاى مهم کارگاهگیرد. انتزاع و تجرید خالق، که یک آن کمک مى کاراکتر خود از

کند. گاه نویسنده یک خصلت جداگانه  و غیره نیز عمل مى نویسنده است، در قلمروهاى اجتماعى، فلسفى، عاطفى

آن یکسان نیست، به کار  ی خطوط با پروتوتیپ کند و در آفرینش تیپى که در همه پروتوتیپ انتزاع مى را از یک

 گردد.  کران ذهن انسان باز مى دارد که به گوناگونى بى نشده و بدیع وجود بینى حالت پیشبرد. هزاران  مى

زندگى واقعى یا  گذارند و یک وضعیت، یک ماجرا از از قلمرو موجودات انسانى پا فراتر مى ها گاه حتى پروتوتیپ

ی  توان به سرچشمه ها مى ود نویسندهکمک اعترافات خ گیرند. در این میان، تنها به یک فلسفه و طرز فکر را دربرمى

 .ها و تفسیرهاى چندگانه خواهد بود اثر گشوده به تأویل ،غیر این صورت آنها یقین پیدا کرد. در

 

 های شخصیت های خود  پروتوتیپگفته های نویسندگان در مورد 

ی  ى آنها نیز دربارهها شک پاسخ بى اند. نویسندگان همواره آماج کنجکاوى خوانندگان و حتى منتقدان بوده

 گیرد.  بینى و سبک ادبى آنها ریشه مى است. تضادى که گاه از جهان ها داراى گوناگونى و حتى تضاد پروتوتیپ

در آفرینش کاراکترهای خود می پردازند، ها  پروتوتیپ نفى نقشبه ظاهر  ابتدا بهمانند ادعاى گوستاو فلوبر  برخی

مادام  ها در آفرینش ادبى است. پروتوتیپ کننده نقش تعیین گرآشکارخود، یى، در تحلیل نهااما گفته های فلوبر، 
ی فرانسوی قرن نوزدهم است. اما بواری دختری زیباست که به همسری  رمان مشهور گوستاو فلوبر، نویسنده بواری

ی  با روحیه پزشکی در یک شهرستان در می آید. اما زندگی کسل کننده و کاراکتر پرکار و غیررمانتیک همسرش

لطیف، بلندپروازی های او برای ورود به محافل اشرافی، شیک پوشی و عشق ورزی هماهنگی ندارد. او سرانجام در 

شهرستان مالل انگیز، به ولخرجی های شدید روی آورده، قرض باال می آورد و وارد روابط عاشقانه با مردانی می 

ق گل های صحرایی بود، سرانجام با خوردن زهر گیاهی خودکشی شود که قلب او را می شکنند. اما بواری که عاش

 می کند.  

 مادام" :که از او پرسیده بودند مادام بوارىخوانندگان رمان مشهور خود،  گوستاو فلوبر در پاسخ به کنجکاوى

 گوید: مى ،"بوارى واقعى چه کسى است؟
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داستان نه چیزى درباره خودم نه  ندارد. در ایناین داستان تماما ساختگى است. بوارى هیچ عنصر واقعى »

 «1ام. احساساتم و نه وجودم به جا نگذاشته

اى که یکى از نمایندگان  نویسنده باشد: ی فلوبر ذاتى اندیشه شاید . این تضادنمی آوردچندان دوام  ادعای اواما 

 آثارش به تحلیل اجتماعى کاراکترهایشخود در اما به تز هنر براى هنر است،  مکتب رئالیسم و در عین حال معتقد

 گوید: مىکه  در بحث نظرى، ارزشى براى آن قائل نیست. چنان ولیپردازد،  مى

 «2هدف اصلى نویسنده است.، پرداخت واقعیت به نظر من شرط نخست هنر نیست. پرداختن به زیبایى»

 رسیم: مى در میان سخنان پراکنده و متناقض فلوبر به این جمله

 «.3کنیم، همه واقعیت است. مطمئن باش اختراع مى هر چه»

 رسد: مى چشمگیری در رمان مادام بوارى به نتایج امابوارىی شخصیت  فلوبر سرانجام درباره

کشد و  شهرستان فرانسه رنج مى ، در بیستهمزمانشک در همین لحظه،  ی من بى مادام بوارى بیچاره»

 «4ریزد. اشک مى

 گوید: مى ،می کاودرا از دیدگاه فلسفى  گاه که اثر خود فلوبر آن

 «اما بوارى خود من هستم!»

او و شخصیت های زندگی خودش در آثارش  ۀداستایوسکی از جمله نویسندگان بزرگی است که خطوط زندگینام

 ی مناسبات خانوادگى تیره هاى کودکى اندوهبار و جو داستایوسکى در بسیارى از آثار خود، سالنمایان می شوند. 

کودکى خود را  هاى دوران خود را بازتاب داده است. داستایوسکى در خاطرات خود، همواره مسبب اصلى رنج

پائولویچ  ودورئفهاى جاودانى داستایوسکى، یعنى  داند. پدر داستایوسکى بعدها به پروتوتیپ یکى از تیپ پدرش مى

یابى اخالق و  شناختن پدر داستایوسکى و ریشه شود. این ارتباط، چنان نیرومند است که با تبدیل مى کارامازوف

، نظریه پرداز ادبی و زندگی نامه نویس لئونید گروسمنگردد.  کارامازوف پدر آشکارتر مى ی عادات او، چهره

                                                 
1

Flaubert. ecrivain de toujours. Victor Brombert. 1984. seuil 

 
 جا . همان۲

 
 جا . همان۳

 
 جا . همان۴
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 نویسد: مىاو ی پدر  دربارهداستایوسکی 

بود  ان مسکودر میان دانشجوی ، دانشجوى آکادمى پزشکى و جراحى نیزمیخائیل آندریویچ داستایوسکى»

هاى نظامى مسکو فراخوانده شدند. او پس از  بیمارستانبه که کمى پیش از نبرد بورودینو براى خدمت 

 ی سرهنگ یکم پزشک از خدمت مرخص شد. با درجه ۱۸۲۰ارتش، در دسامبر  ها خدمت در سال

بوى  ،ت پر شده بودحد ظرفی هاى پشت جبهه بیش از هاى دشوار فرارسیده بود. بیمارستان هاى آزمون سال

عضوهاى بسیار در آنها  هاى جراحى و قطع وقفه عمل بى زد و ی خون و عفونت در فضا موج مى زننده

 ی جنگ نه خروش قهرمانانه و تحرکات پزشک نظامى در این بیمارستان از پدیده گرفت. صورت مى

ولى  ،فقط سى سال داشت جنگ، انگیز آن را شاهد بود. او پس از پایان ها، که قربانیان ترحم عظیم هنگ

 «1خندید. نمى هرگزدیگر شادمانى زندگى را از کف داده بود و 

سکو که به تهیدستان اختصاص داشت، م در مارىپس از جنگ، پدر داستایوسکى به عنوان پزشک بیمارستان 

هاى بیمارستان  آپارتمان داستایوسکى یعنى میخائیل، پسر بزرگتر و همسر پزشک، به یکى از ی استخدام شد. خانواده

 منتقل شد.

اش نیز در آنجا به دنیا  پرآوازه کرد و پسر هاى نظامى در آن خدمت مى جایى که انترن سابق بیمارستان»

مسکو بود. آنجا در آغاز قرن نوزدهم، گورستانى  هاى شهر انگیزترین گوشه آمد، از دیرباز یکى از غم

داشت. این  وجود ناشناسو جسدهاى  مجرمانها،  شى کردهگدایان، خودک براى راندگان اجتماع چون

یک بیمارستان سرپرست و نیز  کودکان بى شد. در آنجا پرورشگاهى براى نامیده مى« نوانخانه»مجموعه 

ن اهاى نوجوانى، توانست با ساکن بزرگ از همان نخستین سال ی شهر وجود داشت. تصویرگر آیندهروانی 

بعدها در مرکز توجه  روزان مسکین احساس ترحم او را برانگیختند و د. این تیرهآشنا شو نوانخانهنواى  بى

 «2آثارش واقع شدند.

هاى او تأثیر زیادى بر روح  ها و خسّت عصبانیت گریز و خشمگین بود و ، ترشرو، مردمی نوانخانه محلهپزشک 

 جوان و فرزندانش را تلخمبتال به الکلیسم حادى بود که زندگى زن همچنین فرزندانش گذاشت. او 

 نویسد: کرده بود. گروسمن در توصیف مادر داستایوسکى چنین مى

                                                 
1. Dostoievski. Leonid Ggossman. 

 

  2. ibid. 
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یکى از خوانندگان او عالقه داشت.  ویژه شاعرانى چون پوشکین و ژوکوفسکى  همسر پزشک به شعر و به»

انه نواخت، آوازهاى عاشق او در حالى که گیتار مى رفت. مشتاق رمان بود و موسیقیدان به شمار مى

 را با زبانى زنده و سرشار از عناصر پرمهربود احساس ژرف مادر و همسرى  هایش قادر خواند. در نامه مى

داشت. نویسنده همواره با  غنایى و طنز بازگو کند. در تعلیم و تربیت فرزندانش نیز نقش اول را در خانواده

هاى اصلى زن که در واپسین  شخصیتهنگام طرح  این خطوط فردى رااو شک  کند. بى عشق از او یاد مى

 خود داشته است. زنانى که بدون نالیدن از سرنوشت سفاك خود، همه چیز را نمایند، در ذهن آثارش مى

 «1کنند. تحمل مى

 ،صحنه مرگ مادر نتوچکا در نزوانوا نتوچکابعدها در رمان را ی مرگ مادر  تلخى حاصل از صحنهداستایوسکی 

 ریخت.

 ناپلئوندن کیشوت و دایی جان   چینی در مورد پروتوتیپ های ادبی به بررسی دو اثر جادوانی یعنیبا این مقدمه 

 می پردازم.

 

 دن کیشوت و دایی جان ناپلئون؟ 

ی دایی جان  ماه گذشته، با درگذشت ایرج پزشک زاد، نویسنده ای که او را بسیار می ستودم، به فکر نوشتن درباره

ناپلئون و چهره های واقعی الهام بخش کاراکترهای رمان جاودانه اش بر اساس گفته های خودش افتادم و نیز 

در اثر    خدمتکارش سانچو پانزاکیخوته )دن کیشوت(/دن  دو ترکیبی احتمال یافتن ارتباط پروتوتیپی میان  درباره

اثر ایرج پزشک زاد. در کتاب خود دایی جان ناپلئون میگل دو سروانتس و دایی جان ناپلئون/مش قاسم در 

در تهران منتشر شد، مختصری به این  ۱۳۷۱ که در سالنقش پروتوتیپ ها در آفرینش هنری پیرامون   پژوهشی

. این کتاب که طی سال ها در برخی دانشکده های ادبیات، هنرهای نمایشی، سینما و کارگاه مقایسه پرداخته بودم

در ایران توسط نشر  ۲۰۱۸های داستان نویسی مانند کارگاه دوست ارجمند منیرو روانی پور تدریس شده، در سال 

ی ارتباط پروتوتیپی میان  ه. نوشتار حاضر بسط دیدگاه های نویسنده در آن کتاب دربار2مروارید تجدید چاپ شد 

                                                 
1

. ibid 

 
ها در آفرينش ادبى. نشر  ادبيات داستانى/پژوهشى در نقش پروتوتيپپردازى در  شخصيت. ۱۳۹۸دقيقيان، شيريندخت.  ۲ 

 مرواريد. تهران
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و مقایسه ای تطبیقی خواهد بود که نه فقط به همسانی ها، بلکه به تفاوت های این  دایی جان ناپلئونو   دن کیشوت

 شخصیت های دو رمان نویس بزرگ خواهد پرداخت. 

 

 بر نویسندگان بزرگ دنیا  دوالمانچا )دن کیشوت( هتخودن کیتاثیر 

و وارد مرحله ای جدید شد  روایت و داستان گویی، میگِل دو سِروانتِس ساآوِدراشاهکار ، دوالمانچا هتخودن کی با

فرانسه زبان ها آن را دن کیشوت خواندند و در ایران نیز به این نام شناخته شد.  .گذاشتپا به هستی رمان ژانر 

سالگی به  وسه . در بیستو ماجراجو بودسفر  اهل ،شمشیرزن ،جسور، جوانی )۱۵۴۷- ۱۶۱۶(سروانتس اسپانیایی

در   به خدمت سفیر پاپ در دربار فیلیپ دوم درآمد و در جنگ با عثمانی دست چپش را از دست داد. ،ایتالیا رفت

.  پس از آنکه جلد اول به اسپانیا به دست اعراب اسیر گردید و در الجزایر به زندان افتاد بازگشتهنگام  ۱۵۷۵سال 

بازرگانان  چند تن از کوشش پدر و مادر و  باسرانجام او . بردگی فروخته شدبه را در زندان نوشت،  دن کیشوت

منتشر شد.  ۱۶۱۵و جلد دوم آن در سال  ۱۶۰۵در سال  دن کیشوتجلد اول  آزاد شد. بازخرید و مسیحی الجزیره

 انتشار این کتاب تاثیری چنان انفجاری داشت که لرزه ها و امواج آن تا امروز در ادبیات دنیا پیش می رود.

دنیا در تاریکی فرو رفته "اعالم می کند: کند که  سرشتى را تصویر مى یشوت، انسان پاكک دُنوجود سروانتس در 

به کتاب های شوالیه های قدیم پناه کشد،  رنج مىو فقر و جهل انسان ها هاى روزگار  پلشتى از دیدن.  او که "است

زره او کند.  ها، زره به تن مى شوالیه ی سرآمدهبه احیاء عظمت دوران  بندد و براى هاى پهلوانى مى دل به آرمانبرده، 

سلمانی دوره گردی که به   حمله یک لگن سلمانى است که در اوجنگى  خود کالهی اجداد نجیب زاده اش و  ارثیه

 نشناختنسبب  شود که به گرایانى پدیدار مى آرمان همچونآورد! دن کیشوت  ، به دست مىمی پندارد دشمناو را 

 شوند. مىنزدیک پردازانه  خیال جنون به مرزهای، پدیده های جدیدبرابر  زدگى در بهت و زهراه درست مبار

 نویسد: ی معاصر چک در اهمیت دن کیشوت مى نویسنده میالن کوندرا

هر چیز معناى خاص خودش  ساخت و به ها که خیر و شر را از یکدیگر جدا مى زمانى که نظام قدیم ارزش

اش به در آمد و دیگر قادر نبود جهان را  کیشوت از خانه رفت، دن صحنه بیرون مى داد، به آرامى از را مى

 رفت. یگانه بدون حضور نیروى متافیزیکى، ناگهان در ابهامى ترسناك فرو مى بازشناسد. این جهان

گونه  آوردند. بدین حقیقت متافیزیکى به صورت صدها حقیقت نسبى در آمد که آدمیان به آنها روى

  یافت. صر جدید و رمان که تصویر و الگوى آن بود، تولدجهان ع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%84_%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
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ناقدان، جرقه هایی از مشهور آثار ادبى تبدیل شد.  خلق بسیارى از کاراکترهاىپروتوتیپ ادبی دن کیشوت بعدها به 

ن دن کیشوت را در بسیاری از آثار فلسفی و ادبی این چهار قرن یافته اند. استیون ندلر الوال، ناقد فرانسوی د

می داند. از دید او نخستین  تامالتکیشوت و دیدگاه شناخت شناسی سروانتس را محرك دکارت در طرح کتاب 

اثر فلسفی مدرن و نخستین رمان مدرن در یک پرسش با یکدیگر شریک بودند: چگونه به قوای عقالنی و حسی 

به بیان    1ه خطای ذهنی و حسی دارد؟ خود اعتماد کنیم وقتی انسان به دلیل ضعف عقل و حواس، احتمال ارتکاب ب

ی مخروبه را قصر فرمانروا می بیند، این پرسش  را در آن  دیگر، دن کیشوت که آسیاب بادی را اژدها و قهوه خانه

شب سرد درون تنور تاریک در ذهن دکارت برمی انگیزد: چگونه می توان فهمید که  تمام دنیا وهمی بیش نیست؟ 

 می اندیشم پس هستم.   و پاسخ او چنین است:

 پدیداریاو را نخستین رمان  هگل تحسین کردند وسروانتس را  ااسپینو باروخ و هیوم یویدد فیلسوفان، میان در

 ر کگارد، دن کیشوت را مظهر فردیت وجودی دانست. ی کی .آگاهی مدرن خواند

 ۱۸۶۰هستی متفاوت دن کیشوت، نظر ایوان تورگنیف را به شباهت او با هملت شکسپیر جلب کرد. در سال 

به اصطالح جدید آن زمان   "هملت و دن کیشوت"تورگنیف در سخنرانی در پاریس با عنوان 

Weltanschauung  2یا جهان بینی پرداخت که با الهام از دو اثر دن کیشوت و هملت ساخته شده بود  .

به  گونه. هَمِلت هاى وار و انسان دن کیشوتهاى  انسان :کند به دو تیپ فراگیر اشاره مى سخنرانىاین در تورگنیف 

 عمل در همان حال خشک و بىهایى جامع و پربار اما  ذهن هایى که به هملت شباهت دارند، داراى انسان نظر او

 . استی مقابل آنها  گرایى دن کیشوت نقطه پویایى و عمل که هستند. در حالی

 نوشت:  ۱۸۵۲ای در سال  گوستاو فلوبر در نامه گفت که همواره دن کیشوت را در قلب خود دارد. مى یکتور هوگوو

خواندن داشته باشم در قلبم جای داشت؛ که سواد  هایم را در کتابی یافتم که حتی پیش از آن ی ریشه همه

 کتابی به نام دن کیشوت.

 ابلهدر رمان  میشکین پرنسبراى دن کیشوت قائل بود و حتى از دن کیشوت در خلق  بسیار داستایوسکى اهمیتى

                                                 
1

 Nadler Laval, Steven. 1997. Descartes et Cervantes.  le malin génie et la folie de Don Quichotte. 

théologique et philosophique, vol. 53, n° 3, p. 605-616. 

2

 Claudon, Francis. 2017.  Colloquia Comparativa Litterarum, Vol. 3 No. 1. 

 

https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/issue/view/7
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 سود جست:

 1تاکنون پدید آورده است. هایى است که نبوغ انسانى انگیزترین کتاب ترین و غم این کتاب از بزرگ

 کند: را چنین توصیف مىعاقبت دن کیشوت داستایوسکى 

که  انگیز، در حالی لبخندى غم به آرامى و همراه بااو تواند خطاهاى خود را تحمل کند.  دن کیشوت نمى»

دنیا با نیروى عظیم عشقى که در قلب مقدس خود دارد مهر  ی کند و به همه سانچوى گریان را آرام مى

 2«توان کرد. در این دنیا کارى نمى که یابد ورزد، در مى مى

با دیدگاه متفاوتی معتقد است که انسان دوران سروانتس، هنوز به دیوانگان می خندید و  تبارشناسی اخالقنیچه در 

؛ انسان آن دوره اندوه تلخ انسان معاصر نیچه را هنگام خواندن "از شدت خنده می مرد"با دیدن خل بازی های او 

ی خنده یا  ردند و آنها مایهدن کیشوت اصال احساس نمی کرد، زیرا هنوز تا آن زمان دیوانگان را محبوس نمی ک

   گسترش داد.تاریخ دیوانگی ایده ای که میشل فوکو بعدها در  -3حیرت بودند 

ی زمان او هر چه بوده باشد، نباید تصور کرد که سروانتس این رمان را در شرح خل بازی های  اما واکنش خواننده

کو، آگاهانه مرزهای عقل سلیم و دیوانگی را به یک دیوانه نوشت. سروانتس چهارصد سال پیش از نیچه و میشل فو

 چالش گرفت و در دن کیشوت نوشت: 

وقتی خود زندگی جنون زده به نظر می رسد، دیگر چه کسی می داند دیوانگی کجاست؟ شاید خیلی 

عمل گرا بودن دیوانگی است. تسلیم رویاها شدن، شاید این دیوانگی است. سالم بودن بیش از حد، شاید 

گی همین باشد. و دیوانه تر از همه: دیدن زندگی همان گونه که هست و نه آن گونه که باید باشد. دیوان

 )رمان دن کیشوت(

کاراکتر دن کیشوت را به هیچ رو نمی توان فاقد شعور دانست.  او در تشخیص زشتی دستگاه تفتیش عقاید که 

جنگی مضحک دست می زند( یا اصل احترام به بانوان،  مرتدان را در زنجیر به مسلخ می برد )و برای آزادی آنها به

دستگیری از مظلومان و قواعد شرافت، از هر عاقلی عاقلتر بود.  این حیرت از زشتی های دنیای انسانی بود که او را 

                                                 
1

 Grossman, Leonid.: 1970. Dostoyevski. French Version. Progress.  

 ی فارسی اين کتاب: شيريندخت دقيقيان  ترجمه
 
 . همان جا۲

 
3

 Pérez, Rolando. 2015. Nietzsche’s Reading of Cervantes’ “Cruel” Humor in Don Quijote:  

https://philarchive.org/archive/PRENRO 
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ویی به انکار ناتوانی خود می کشاند تا به کتاب های پهلوانی گذشته پناه ببرد و خود را در کسوت یک شوالیه با نیر

ورای واقعیت دیده، در مبارزه ای  خیالی درگیر شود. او قادر به تحلیل تغییرات دنیا و نیروهای حاکم بر آن نیست، 

یک جادوگر را مسئول برانگیختن نیروهای تاریکی می داند و به جنگ آسیاب بادی می رود که آنرا در شکل 

یند، همین گونه است: دیدن ابعاد امور نه بر اساس داده اژدهای جادوگر می بیند.  آنچه امروز تئوری توطئه می گو

 های عینی، بلکه از پشت چندین عدسی ذهنی جهت اثبات یک فرض.  

کیشوت به نویسندگان فهماند که باید  ی نوین. دن پردازى به شیوه دن کیشوت سرآغازى بود در شخصیت

موام  خواننده را به اندیشه وادارند. سامرست ،خود که با بعدهاى گوناگون هاى بکر و بدیعى خلق کنند شخصیت

 گوید: ی دن کیشوت مى درباره

توانم به آن  نو و بدیعى که مى گیرم، تنها موجود صددرصد هاى خیالى را در نظر مى وقتى تمام سرگذشت»

 «1فکر کنم، دن کیشوت است.

بیش از نیمی از  .بنیاد نوبل از صد داستان نویس خواست که به مهم ترین اثر ادبیات داستانی رأی بدهند زمانی

 رویداد صد از یکی را ، انتشار کتاب دن کیشوت۱۹۹۷ی الیف در سال  مجله رای دادند. کیشوت دنبه نویسندگان 

 . دنامی هزاره مهم

 

 دن کیشوت در ایران 

قصه های رنگارنگ که کتاب های مصور کم حجمی بودند با نام و مختصری از از کودکی در مجموعه های 

کامل این کتاب خوانندگان با شاهکاری رویاروی شدند که  ی هداستان دن کیشوت آشنا می شدیم. اما با ترجم

 فراتر از داستان های ماجراجویی در کتاب های کودکان بود.

زنده یاد محمد قاضی توجه خوانندگان بسیاری را جلب کرد و شمار  ی زیبا و خالق دن کیشوت در ایران با ترجمه

محمد قاضی با آوردن معادل هایی ایرانی برای ضرب المثل ها و متلک بسیاری از اهل قلم نیز مجذوب آن شدند. 

 های سانچوپانزا فضای زبانی بس دلنشین و گیرا خلق کرده بود.

هرست بلندباالیی از گفته های چند نسل نویسندگان ایرانی در مورد ، فشهر کتابی  علی اصغر محمدخانی در نشریه

                                                 
 . ترجمه كاوه دهگان، جيبى.ی رمان و داستان كوتاه درباره. ۱۳۶۴. موام، سامرست. ۱
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در ی این مقاله اولین بار  .  نویسنده1تاثیر دن کیشوت بر آنها فراهم کرده است )پزشک زاد در میان آنها نیست(

در تهران منتشر شد، مختصری به  ۱۳۷۱ که در سالنقش پروتوتیپ ها در آفرینش هنری کتاب پژوهشی پیرامون  

 ی این دو اثر پرداختم.  مقایسه

ی چهارصد سال پیش در دن کیشوت که شعله ها و جرقه های  پرسش ما این است: آیا از انفجار خالقیت و اندیشه

 د؟آن به پیکر شمار بسیاری از شاهکارهای ادبی نفوذ کرد،  جرقه ای نیز در دایی جان ناپلئون یافت می شو

 

 پروتوتیپ های رمان در زندگی پزشک زاد

ی کافی  شاهکار ایرج پزشک زاد را که در قلب ایرانیان و در فرهنگ مدرن ما جایگاه برجسته ای دارد، به اندازه

می شناسیم. پرسش ما پیرامون تاثیرپذیری پزشکزاد از پروتوتیپ ها در زندگی واقعی او و سپس احتمال وجود یک 

 است. پروتوتیپ ادبی 

در پاسخ به این که آیا رویدادها و کاراکترهای خود را از افراد  2ایرج پزشک زاد در مصاحبه ای با بی بی سی 

 واقعی الهام گرفته، پاسخ می دهد: 

 -]...[ من مثل هر قصه نویسی شخصیت ها را از دور و برم گرفتم. آنها ترکیبی بوده اند از آدم هایی که می

 شناسم.  

قاسم یکی از پرسوناژهایی است که من تقریبا از واقعیت گرفتم؛ ما وقتی بچه بودیم و کنجکاو، مش ]...[ 

کسی نبود که جواب کنجکاوی های ما را بدهد. مش قاسمی که ما می شناختیم و البته در واقعیت مش 

بود.  جواب تمام سئواالت ما را می داد. او تخیل وحشتناکی داشت و آدم خیاالتی، عباس نام داشت

تو آدم آبی دیده  . مثال ازش می پرسیدیم:جواب بیشتر سئوال ها را از خود می ساخت و تحویل ما می داد

می گفت: واهلل دروغ چرا؟ ما  می پرسیدیم: خوب؟ نصف تنش ماهی بود؟ می گفت: دیدمش. ای؟

 "چون زیر لنگ پیچیده بود. ,نصف پائینیشو ندیدیم

                                                 
1

 https://article.tebyan.net/287707/%D8%AF%D9%86-

%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%88-

%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C 
2

 https://www.youtube.com/watch?v=dy3uy2cpNDk 
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تخیل من نشأت گرفته شده است. اما اگر یک قسمت آن واقعی باشد، بیشتر قسمت های کتاب از ]...[ 

قسمت عاشق شدن است. من بچه بودم که عاشق شدم. در واقع بنده هم مثل هر بچه دیگری اولین دختری 

دوازده سال عاشق بودم و حتی به خاطر او مقداری از زندگی ام را تغییر  ،را که دیدم عاشقش شدم. ده

که پدر من طبیب بود، اصرار داشت که من هم طبابت بخوانم. من شروع به خواندن  دادم. از آن جایی

ولی دیدم اگر بخواهم این رشته را تمام کنم زمان زیادی می برد. رشته ام را به حقوق  ،طب کرده بودم

 تغییر دادم تا زودتر درسم تمام شود ولی آن دختر زن فرد دیگری شده بود.

میرزا مدل من یک آقایی به نام ابولفضل میرزا بود؛ آدمی که همیشه خنده و فریاد و ]...[ برای اسداهلل 

 شوخی سر می داد و بخصوص سر به سر خانم ها می گذاشت و ترکیبی از رفیقم، تورج فرازمند بود.

ز ی مادرم بود. حکایت آدم های آن خانه را ا ]...[ ملکی که توصیف شده شبیه ملک و باغ خانوادگی ارثیه

 آنجا الهام گرفتم. چهارده عمو و عمه داشتم.

پزشک زاد به رویدادهایی اشاره دارد که در زندگی واقعی دیده و در بافت رمان جای داده، از جمله، الهام بخش 

 ، پرونده ای جنایی بودکه هنگام کار در دادستانی با آن سرو کار داشت. "بریدن عضو شریف دوستعلی خان"

 -قصه نویسی شخصیت ها را از دور و برم گرفتم. آنها ترکیبی بوده اند از آدم هایی که می]...[ من مثل هر 

 شناسم.  در مورد دایی جان ناپلئون، یکی از آنها  پدرم بود.

پزشک زاد در همین مصاحبه می افزاید که پدرش نسبت به امور سیاسی روز بسیار حساس و به انگلیسی ها بدبین 

وقتی او را در کودکی به استقبال از ملکه ثریا و شاه بردند، پدرش عصبانی شد و برای اولین بار بود، به گونه ای که 

مملکت را   بچه های جلوی بچه ها بد و بیراه گفت. او به انگلیس ها فحش داد که حاال برای داللی ازدواج خود 

 می برند در خیابان!!!  

 

 احتمال تاثیر پروتوتیپ ادبی دن کیشوت

مورد شباهت دن کیشوت با دایی جان ناپلئون از پزشک زاد پرسش نشده و پاسخی از او در دست نیست. احتمال در 

ی ترجمه های ارزشمند، دن کیشوت را نخوانده باشد.  اندکی هست که او با شناخت زبان های خارجی و سابقه

گترین اثر طنز دنیا را نخوانده و مانند تقریبا محال است که بزرگ ترین طنزنویس ایران پس از عبید زاکانی، بزر

 بسیاری از بزرگان ادبیات ملت های دنیا آنرا تحسین نکرده باشد!
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همچنین سخن نگفتن او از دن کیشوت به عنوان یک پروتوتیپ ادبی الهام بخش، به معنای پنهان کردن چنین 

دایی جان ناپلئون، پرسیده اند و چه بسا اگر  فقط در مورد چهره های واقعی الهام بخشپزشکزاد از   تاثیری نیست.

ی ما حرف ها برای گفتن می  کسی در مورد احتمال وجود یک پروتوتیپ ادبی از او می پرسید، طنزنویس نابغه

داشت. شاید هم تورگنیف درست می گفت که آدم های دن کیشوت وار یک تیپ فراگیر انسانی هستند که در 

ای گوناگون بروز می کنند.  هر یک باشد، گواه نیرومندتری برای نبوغ ایرج پزشک فرهنگ ها، زمان ها و مکان ه

خواه دن کیشوت پروتوتیپ ادبی دایی جان ناپلئون باشد، یا الهام بخش درونی نویسنده، یا سنخ و تیپی  زاد است.

دو کاراکتر و  فراگیر که پزشک زاد خطوط آنرا در نسخه ای وطنی یافته، بررسی همسانی ها و اختالف های

 خدمتکاران آنها، سانچو پانزا و مش قاسم، ضرورت دارد.

  ی کاراکترهای دن کیشوت و دایی جان ناپلئون : همسانی ها و تفاوت ها   مقایسه

  دن کیشوت و دایی جان ناپلئون هر دو اشراف زاده هستند، اما در زمانه ای که جابه جایی طبقات انجام

 .1شده و طبقات نوظهور ارزش های دنیای قدیم را منسوخ کرده اند 

                                                 

 پزشک زاد در خاطرات خود می نويسد:  ۱
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 ی نجیب زادگی مورد هجوم اوباش و تاریک اندیشان  هر دو گالیه دارند که جایگاه و ارزش های گذشته

 شخصا با ارزش ها، سالح ها و لباس های سنتی دوران سپری شده به نبرد پلیدی ها بشتابند.است و باید 

  هر دو در سنین باالی میانسالی هستند؛ جوانی سپری شده اما آنها با احساس ناکامی، شکست و خفقان در

 زندگی شخصی و اجتماعی درگیرند. 

  ها است همسرش را طالق داده و با دخترش در هر دو مردانی بدون عشق هستند. دایی جان ناپلئون سال

کنار خانواده ای پرجمعیت و خدمتکارانش در عمارتی اربابی زندگی می کند. هیچ زنی در زندگی او 

جای ندارد و اثری از احساس های رمانتیک در او نیست.  دن کیشوت نیز  با دختر برادرش در ملکی 

است، با این تفاوت که وجودش پر از احساس های  اربابی زندگی می کند.  دن کیشوت مردی تنها

رمانتیک و آرزو برای داشتن عشقی بزرگ و الهام بخش دلیری های شوالیه وار است. او می گوید مردی 

. در این میان، زن روستایی "شب به یاد هیچ زنی سر به بالین نگذارد، مانند درخت بدون برگ است"که 

خوردن از قهوه چی مهربانی می کند، در کسوت پرنسسی می بیند و زحمتکشی را که به او پس از کتک 

 با او عهد دلیری می بندد.

  هر دو اهل مطالعه در تاریخ گذشته و مجذوب کتاب ها هستند.  هر دو خود را میراث دار قهرمانان این

ی تاریخ  طالعهکتاب ها می بینند و به گونه ای در  همذات پنداری با آنها غرق شده اند. دن کیشوت در م

ی درمان او  ی کشیش دهکده و به انگیزه شوالیه های قدیم غرق است و وقتی دختر برادرش به توصیه

ی جادوگر است!  دن کیشوت با دیدن کتاب  ی کتاب ها را می سوزاند، فریاد می زند که این توطئه همه

ی کتاب های  ن ناپلئون همه. دایی جا"تاریخ من نابود شده است"هایش در شعله های آتش می گوید: 

تاریخ ناپلئون بناپارت را خوانده و چپ و راست از او نقل قول می کند، زیرا او دشمن اصلی دشمن اصلی 

 او، انگلیسی ها، بوده است.

                                                                                                                                                 
ی تلويزيون فارسی بی بی سی با من مصاحبه ای کرد و سئوال های  پنج، شش سال پيش بی بی سی به مناسبت افتتاحيه

کار، کار “ی کتاب دائی جان ناپلئون پرسيد. يکی از سئوال هايی که از من شد اين بود که عبارت  متعددی از من درباره
از کجا آمده است. من هم جواب دادم، اوال اين که انگليس ها صد سال در کار ما دخالت کردند، يک ” انگليسی هاست

ی دو طبقه با هم است. تضاد  واقعيت تاريخی است. بعد هم توضيح دادم که تم اصلی کتاب اصال اين نيست و تم اصلی مقابله
ی ديگری که تحصيل کرده است. حاال اين وسط يک  و طبقهی بی جهت و ثروتمند است  ی يک طبقه که عزيز کرده و مقابله

خلی هم هست به اسم دائی جان ناپلئون که عقب مانده است و می خواهد اين عقب ماندگی خود را به يک چيزی نسبت بدهد 
 دهد. -و اين را به جنگ خود با انگليسی ها نسبت می
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   ی نظامی کمرنگی دارند که در ذهن خیالپرداز آنها به شرکت در جنگ های مهیب و  هر دو سابقه

ده است. هر دو در رفتار شخصی با اهل خانه یا اطرافیان، دیسیپلین های نظامی قهرمانی های بسیار تبدیل ش

 را به شکل مضحکی پیاده می کنند.

  هر دو دشمن عمده ای را در نظر دارند که دشمن بشریت بوده، اما با شخص آنها درگیر است: برای دن

اتفاق ها را توطئه و آدم های کیشوت جادوگر و اژدها؛ برای دایی جان ناپلئون انگلیس ها.  هر دو، 

روزمره را عامل دشمن بزرگی می دانند که شخص آنها را نشانه گرفته اند. هر دو با این عمال خیالی وارد 

جنگ های مسخره می شوند: دن کیشوت با آسیاب بادی و دایی جان ناپلئون با کفاش دوره گرد و 

ی او  شده  اه آب، موجب بندآمدن آب در خانهی هندی و انگلیس هایی که با دزدیدن سوراخ ر همسایه

 اند!!!      

  هر دو در زمان و مکان های گوناگون، تجسم تئوری توطئه هستند. چنان که دایی جان ناپلئون پس از

  ."توطئه! توطئه!"رسوایی یکی از مردان خاندان با همسر شیر علی قصاب فریاد می زند: 

 ز خانه بیرون می رود. دلیری دن کیشوت حقیقی است.  او سوار دن کیشوت برای ماجراجویی و رشادت ا

بر اسب و با نیزه و زره واقعی به سفر و رویارویی با ناشناخته ها می شتابد. از درگیری با ماموران تفتیش 

ن عقاید ابایی ندارد و در جاده برای آزادکردن چند مرتد در زنجیر با آنها در می افتد.   اما دایی جان ناپلئو

ی دالوری دارد: او مبارزات خود را در چهاردیواری  فرق بسیار چشمگیری با دن کیشوت در زمینه

عمارت اربابی و اطرافیان محدود خود نمایش می دهد. رشادتی در او نیست.  او در هنگ قزاق کلنل 

آزادی "به  لیاخوف که مجلس شورای ملی را به توپ بست خدمت کرده، اما انگلیسی ها را به دلیل حمله

محکوم می کند. او به هیتلر نامه می نویسد تا او را دربرابر انگلیسی ها حمایت  "و استقالل و مشروطیت

کند. او که در بازی تخته نرد، کرکری می خواند و الف قهرمانی در جنگ ممسنی و رویارویی با 

 -متفقین از جمله انگلیسی ها میانگلیسی ها می زند، در سراسر داستان که در روزهای اشغال ایران توسط 

به زبان نمی آورد. او از خبر آمدن دزد به خانه غش هیچ سخنی ی خود  ی جنون زده گذرد، خارج از خانه

می کند!  هارت و پورت آقا فقط برای تنبیه مش قاسم و آقاجان و دار زدن یک آدم بدبخت و بیچاره در 

اشتند و از نبوغ پزشک زاد به دور بود اگر چنین سابقه ای ی سلحشوری د خانه است. اشراف اسپانیا سابقه

را به اشراف ایرانی نسبت می داد!  شاید این تفاوت را بتوان از راه تفاوت فرهنگ های سلحشوری مانند 

اسپانیایی ها و ترك ها و دیگران با فرهنگ بیعملی، تصوف زده و اغراق و غلو شاعری در ایران توسعه 

  نیافته بیان کرد.
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 ی کاراکترهای سانچو پانزا و مش قاسم: همسانی ها و تفاوت ها   مقایسه

 ی نظامی، اما ارباب های خیاالتی آنها  سانچو پانزا و مش قاسم هر دو مستخدم هایی هستند بی هیچ سابقه

را مصدر خود می دانند.  هر دو مستخدم به درجاتی خرافی، درس نخوانده، اهل اغراق و آوردن ضرب 

 المثل های عامیانه و پرحرفی و خاطره سازی هستند.  

 دو مستخدم، بسیار چشمگیر است و نشانگر تسلط هر دو نویسنده بر فرهنگ  تفاوت رویدادهای مربوط به

و تیپ های انسانی زادگاه خود.  سانچو یک روستایی است که از راه حمل چوب و کود خوکی به دنبال 

لقمه نانی برای برای زن و بچه هایش است. او وقتی وارد زندگی دن کیشوت می شود که پهلوان پس از 

ان غر کوه و صحرا آسیب دیده و با زره آهنین نمی تواند از زمین بلند شود. سانچو او را با فرماجراجویی د

حمل کود به خانه اش می رساند. در این سو، مش قاسم زن و فرزندی ندارد. اما داستان عشق شکست 

در ادبیات خورده ای که او را از زادگاهش غیاث آباد قم رانده، یکی از زیباترین بیان های درد عشق 

فارسی است: او از خودش با عنوان یک همشهری نام می برد که عاشق شد، اما عشقش به همسری فرد 

پنداری دود شد و به هوا "دیگری در آمد، آن گاه همشهری رفت و دیگر هیچ کس از او نشانی نیافت: 

"رفت
1 . 

 چو پانزا به این دلیل مستخدم تفاوت شخصیتی و رفتاری دو مستخدم، چشمگیرتر و بنیادی تر هست.  سان

ی شریک شدن در غنایم و فرماندار شدن می دهد. سانچو پس از  دن کیشوت می شود که او وعده

دریافت مزدی سخاوتمندانه برای نجات دن کیشوت با فرقان کود، همراهی با این اشراف خل وضع را 

یق بلندپروازی و حمال کود باقی پرسود می یابد. او زیر تاثیر سخنرانی انگیزشی دن کیشوت در تشو

نماندن در این دنیای پر از شگفتی، به همسرش اطالع می دهد که به سفر با دن کیشوت می رود.   سانچو 

آدمی است کامال واقع گرا که هیچ یک از خیال پردازی های دن کیشوت را باور ندارد، نظر خود را بیان 

ی  نه هشدار می دهد. تا مدتی طمع سانچو، او را به درون همهمی کند و به او در مورد ماجراهای غیرعاقال

ماجراجویی های دن کیشوت می کشاند. اما هر چه می گذرد، همنشینی با مردی فرهیخته و خوش گفتار 

در سانچو عالقه ای درونی پدید می آورد.  او به زبان می آورد که در دنیا هیچ کس مانند دن کیشوت به 

نیست. او که حاصلی جز کتک خوردن در ماجراهای بی سرانجام به دست نیاورده،  فکر دادرسی مظلومان

دیگر با حس دوستی دلش به حال دن کیشوت می سوزد، تا جایی که برای نجات او از دست ماموران 

                                                 
ی ناصر تقوايی، بازی زنده ياد پرويز فنی زاده اين  نی استادانهی تلويزيونی اقتباس از اين رمان به کارگردا در نسخه ۱

 صحنه را ماندگار ساخته است.



               ۲۰شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

109 

 

 

کلیسا به تنهایی اقدام می کند و موفق می شود. سانچو با وجود سرزنش همسرش دیگر ارباب را تا آخرین 

 ها نمی گذارد. لحظه تن

 

 و اما، شاهکاری یگانه به نام مش قاسم   

کاراکتر مش قاسم یک شاهکار بدیع و بی همانند در ادبیات جهان است. پزشک زاد او را محبوب ترین کاراکتر 

رمان خود می داند و می افزاید که پس از دیدن بازی زنده یاد پرویز فنی زاده در این نقش، دیگر عاشق مش قاسم 

 شده است.  

زا، تفاوت های عمیقی با او دارد.  سانچو یک روستایی است مش قاسم با وجود داشتن همسانی هایی با سانچو پان

که انتهای افق او سیرکردن شکم زن و بچه هایش است. اما مش قاسم رویایی برای مردم روستای خود دارد: این که 

 می نوشیده اند. "از آب جوق"آب انباری بسازد برای آنها که تا بوده و بوده 

ت و برای سود شخصی با دن کیشوت همراه می شود و حتی دور از چشم او سانچو در ابتدای کار، طمعکار اس

دزدی می کند.  مش قاسم پاکدست، پیشنهاد رشوه نمی پذیرد و )برخالف سانچو پانزا( در طمع کیسه دوختن در 

هر بحران ها نیست. او یک قطب نمای درونی دارد جهت بقا و تعادل خود در بلبشوی عمارت، اما حاضر به انجام 

کاری نیست. او حرمت نفس دارد و وقتی دایی جان به او توهین می کند، حاضر است شب سر گرسنه بر بالین 

ی او غذا نیاورد. اما دن کیشوت باید مرتب در گوش سانچو که طاقت گرسنگی ندارد، بخواند  بگذارد، ولی از خانه

 بخرد. که شرف آدمی اگر اقتضا کند باید گرسنگی و حتی مرگ را به جان

ی اخالق مش قاسم که خوشی های زندگی دورند، قبر، اما، نزدیک است: قبر به نشان مرگ که هر  در فلسفه

طمعکاری و رفتار غیرشرافتمندانه را بیمعنا و بیفایده می کند.  خدای مش قاسم با خدای کین توزی دایی جان که 

می کند، یکی نیست. هرچند دینداری مش قاسم با عزاداری مسلم ابن عقیل را برای تودهنی به آقاجان برگزار 

 خرافه اندیشی فاصله ء چندانی ندارد، اما خدای او، مهر و دلسوزی است.

مش قاسم در خالل رویدادها راهجویی پیچیده تری نسبت به سانچو پانزا دارد. در این عمارت، هویت مش قاسم 

تی است فراتر از آن؛ هویتی که به او جایگاهی متفاوت با همچون نوکر آقا تعریف شده، اما مش قاسم به دنبال هوی

ی اهل خانه بدهد و تاثیرگذاری او بر آقا و رویدادها را ممکن سازد. این گونه او شریک جنگ های خیالی آقا  همه

د با انگلیسی ها و مدعی همراهی با او می شود. مش قاسم اصرار دارد که جزئیات خاطرات دایی جان را بهتر از خو

 به یاد دارد و در پی اصالح یادهای او بر می آید.

رویاروی هستیم: گونه  shared psychotic disorder (folie à deux)در نگاه اول، ما گویی با موقعیتی شبیه 

ای روان پریشی که میان دو نفر برقرار می شود و طی آن هر دو دچار توهمی مشترك می شوند. نفر اول، توهم 
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به نفر دوم منتقل می سازد و او هم آنها را درونی می سازد. مش قاسم عالیم این وضعیت را دارد )اما های خود را 

 -سانچو پانزا در توهم های دن کیشوت شریک نیست و آنها را درونی نکرده، با انگیزه های دیگر او را همراهی می

 کند(. 

.  سیر رویدادها عمق حیرت انگیز کاراکتر مش قاسم است "آقا"باید گفت که این تنها ظاهر مناسبات مش قاسم با 

را به نمایش می گذارد. مش قاسم در همراهی با جنون آقا، انگاره ای را دنبال می کند که هرچند عالیم ظاهری  

shared psychotic disorder  را دارد، اما عمیقتر از آن، واکنشی انسانی است برای دفاع از خود، نجات آقا و

 نواده از بحران، احقاق حق یا لغو تصمیمی فاجعه بار. اعضای خا

که البته گفتن دروغ های سفید، تالفی کردن های کوچک با -مش قاسم با اخالقیات مثال خدشه ناپذیر خود 

تکاپویی شریف برای ختم به خیر کردن غائله ها و رفع خطر  -خمیرگیر و واکسی و خاطره بافی مشمول آن نیست 

ی او در ماجرای دار زدن نوکر همسایه توسط  ی این رفتار که با همین انگاره تکرار می شود، مداخله دارد.  نمونه

 دایی جان است.

دایی جان به مش قاسم دستور برپاکردن دار در حیاط خانه برای مجازات نوکر همسایه به جرم باالرفتن از دیوار را 

تن این مصیبت، دار را برپا می کند و وقتی دایی جان برای می دهد. مش قاسم با نگرانی و دعا برای به خیر گذش

سرکشی می آید، به هر بهانه شده او را به حرف می گیرد و خاطره ای از خودش در می آورد که آقا در زمان 

جنگ با انگلیسی ها چطور به یک نفر رحم کرد و از دار زدن او گذشت! او داد سخن از بزرگواری روح و مروت 

د. ارباب با این خاطره سازی او شریک و نرم می شود و سپس نوکر بیچاره را می بخشد. مش قاسم، آقا می ده

فضیلت هایی را که آقا نداشته، به او نسبت می دهد تا وجدان انسانی اش را برانگیزد و موفق می شود.  مش قاسم 

کمک می کند که در همان عالم توهم تنها فرد این عمارت است که روی خوب دایی جان را باال می آورد و به او 

بینظیر  ۀی بهتری از خود بسازد. این رفتار را که با همین انگاره بارها تکرار می شود، می توان جوهر مشترك، نسخه

 کاراکتر مش قاسم دانست.  ۀو یگان

گفت که اول، خلق شخصیت دن کیشوت بود و بعد خلق سانچوپانزا، می توان  ۀاگر شاهکار سروانتس، در درج

اول، خلق شخصیت مش قاسم بود به کمک شناخت عمیق او از تاریخ و فرهنگ  ۀشاهکار پزشک زاد، در درج

 ی توده های مردم در رویارویی با  خودکامه گان خودبزرگ بین.   ی رفتار نومیدانه ایران و انگاره

مش قاسم، نماد انسان خارج از قدرت است که زیر استبداد و در محیط نیرنگ می کوشد به کمک ظاهر 

ی خود ذره ای از شدت  فرمانبرداری و شریک شدن در جنون حاکم خودشیفته، با منش و تاثیر انسان دوستانه

به حال و  "پنداری"می خندیم،  مصیبت بکاهد.  هم از این رو است که فاجعه، لباس خنده می پوشد. و ما که به او

   ۲۰۲۲فوریه  ۲۸ شیریندخت دقیقیان،                                              ی خود می خندیم... روزگار فاجعه زده


