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روزگار سپری شدة مردم سالخورده اثر محمود دولت آبادی ،یكی از رمانهای نامدار ایرانی است
که به سبك رئالیسم جادویی نوشته شده اسیت و در زییر الییة واقعگیرا و تیاریخی آن ،ژرف
ساخت دنیایی اساطیری ،حضیوری جیدی و میداوم دارد .در ایین مییان ،اسیطورة منجیی ییا
سوشیانس ،نقشی کانونی ایفا میکند .این مقالیه بیه بررسیی موضیوع سوشییانس و مسیائل و
موضوعات مربوط بدان در شكلگیری رئالیسم جادویی این رمان میپردازد .نتایج نشان میدهد
که نویسنده ظاهراً برای برونرفت از جامعة تباه و ستمزدة انسانی به دنبال آفرینش آرمانشهری
است که در دنیای هنری و داستانی ،مصداق آن را در سوشیانس میبینید و بیه بیازآفرینی ایین
اساطیر میپردازد :سوشیانس در قالب سه سامون و سام؛ دجّال در قالب خلیفة چالنگ؛ گیواگ
پَد ،مادر سوشیانس در قالب دختر بلوچ /مادر سامون .همچنین اشاراتی نیز به دنیای اهریمنی و
انتظار منجی ،دورههای سهگانة آفرینش ،هفت جاوید و رستاخیز ،همسنگِ روایتهای مزدیسنایی
آنها در این رمان دیده میشود.
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 .1مباحث نظري
 1-1رئاليسم جادويي
رئالیسم جادویی ،سبكی هنری یا شیوهای داستانی اسیت کیه در آن عناصیر خییالی بیا
فضای واقعی در هم میآمیزد تا درک عمیقتری از واقعیت صورت گییرد؛ ایین عناصیر
خیالی به شیوهای واقعی و باورپذیر عرضه میشود؛ طوری که واقعیت و افسانه بال بیه
بال هم پذیرفته میشود .این سبك ادبی ارتباط تنگاتنگی با دنیای اساطیر مییابد؛ دنیایی
که برای خوانندگان شرقی آشناتر و باورپذیرتر مینماید و غربییان در آغیاز در درک و
ایجاد ارتباط با آن دچار سردرگمی می شدند .امروزه نویسندگان فراوانی در این حیوزه،
هنرنمایی میکنند طوری که عرضه تعریفی درست و واحد و جامع از این مكتب ادبیی،
ساده نیست.
فرانز روه ،منتقد هنری آلمانی ،نخستین بار این تعبیر را در سال  9105بیرای نیوعی
نقاشی به کار برد که بدان «عینیت جدید» نیز میگفتند .او رئالیسم جادویی را در ارتباط
با سوررئالیسم و در عین حال متمایز از آن میدانست؛ چرا که نویسندگان ایین مكتیب
بر موضوعات مادی و وجود واقعی اشیا در دنیای اطراف تأکید میکردند که نقطة مقابل
واقعیت اندیشمندانهتر ،روانشناسانهتر و ناخودآگاهانهتری بود که در مكتب سوررئالیسم
مطرح می شد .این اصطالح بعدها برای معرفی نقاشان امریكایی چیون اییوان آلبراییت،
پائول کادموس ،جورج توکر در دهههای  9122و  9152به کار رفیت.برخیی نخسیتین
نویسندة خالق این سبك را ماسیمو بونمپلی ایتالیایی میدانند .او در پیی ایین بیود کیه
ویژگی رازآمیز و خیالی واقعیت را عرضه کند و اعتقاد داشت که ادبییات تیوان ایین را
دارد که ناخودآگاه جمعی را با گشودن چشیم انیداز اسیاطیری و خییالی جدییدی بیر
واقعیت بیافریند .خاستگاه این مكتب ادبی را امریكای التین میدانند .نویسیندگانی کیه
بین این قاره و اروپا در رفت و آمد بودند ،تحت تأثیر جریانات ادبی روز اروپا همچون
سوررئالیسم ،نخستین سنگ بناهای آن را نهادند .خوزه اورتگا و خوزه لوییس بورخس
بدان روی آوردند و بین دهههای  9122و  9152در امریكای جنوبی بویژه در آرژانتیین
به اوج خود رسید.
ویژگیهای برجسته ایین مكتیب عبیارت اسیت از :برخیورداری از عناصیر خییالی،
فضاهای غیرواقعی ،شگفت انگیزی ،ترکیب فضاهای بومی بیا فرهنیگ غربیی و میدرن،
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تأکید بر نقش خواننده ،کمگویی نویسنده ،رازانگیزی ،ناخودآگاه جمعی و نقد سیاسیی.
این مكتب با نام نویسندگان نامداری چیون گابرییل گارسییا میارکز ،فیوئنتس و مییالن
کوندرا گره خورده است.
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ما هنوز در کشورهای خود [امریكای التین] دشواری بسیار در تمایز نهادن مییان
افسانه و واقعیت داریم .از دیرباز عادت کردهایم که این دو را با هم درآمیزیم و این
شاید یكی از دالیل بی دست و پایی و درماندگی ما در مثالً امور سیاسی باشد؛ اما
ما از اینكه تمامی زندگیمان را به شكل رمیان درآورییم ،سیودهایی نییز بیردهاییم.
کتابهایی چون صدسیال تنهیایی  ،داسیتانهای کوتیاه خولییو کورتاسیار و رمانهیای
روئاباستوس ،بدون آن به وجود نمیآمید ...تیاریخ و ادبییات – حقیقیت و درو،،
واقعیت و افسانه – آنچنان در این متون به هم آمیخته کیه بازشیناختن آنهیا از هیم
اغلب ناممكن است .مرز باریك میان این دو ،اغلب محو میشود به گونهای که هر
دو دنیا میتوانند تار و پود مكمل یك کل باشند که هرچه مبهمتر باشد ،فریبندهتیر
است؛ زیرا چنین مینماید کیه در آن محتمیل و نامحتمیل ،هیر دو از ییك جیوهر
است(سیدحسینی.)351 :9309 ،
رئالیسم جادویی را نمیتوان در زمرة آثار خیالی انگاشت؛ زیرا آنقدر از واقعیت
فاصله نمیگیرد که بتوان منكر آن در تمام عرصهها و در تمام مدت زمیان داسیتان
شد  ...از سوی دیگر وجود عناصر غیرواقعی و چگونگی توصییف آنهیا ،رئالیسیم
جادویی را تا حدی به سوررئالیسم نزدیك میکند؛ چرا کیه حیوادو و واقعیتهیای
روزمرة انسان معمولی در طی داستان ،بزرگنمایی میشیود و بعضیی از بخشیها بیا
عناصر فراواقعی و ماورای طبیعی شیكل مییگییرد .بنیابراین رئالیسیم جیادویی از
مرزهای واقعگرایانه عبور میکند و به فراواقعی و ماورای طبیعی دست مییییازد...
اما باید توجه کرد که آن جریان خود به خود و ناآگاهانه ،که بر آثار سوررئالیسیتی
حاکم است در تمامی جنبهها و زمینههای آثار رئالیسم جادویی دییده نمییشیود...
دیگر اینكه در رئالیسم جادویی ،پدیدههای فراواقعی به هیچ وجه ،توضیح و تفسیر
روانشناختی ندارد زیرا بازگشت به امر غیرعقالنی و غیرواقعی ،توضیح و تفسیر آن
به باورپذیری اثر و لحن قابل اعتماد آن لطمه میزند (نیكوبخت و رامیین نییا:9332 ،
.)923
9
آماریل چندی در کتاب رئالیسم جادویی و خیالی مینویسد :رئالیسیم جیادویی
شیوه ای ادبی است کیه میی خواهید ترکیبیی پارادوکسیی از اتحیاد امیور متضیاد و
ناهمگون به دست دهد؛ برای مثال :قطبهای متضادی مانند زندگی و میرگ ،جهیان
مستعمراتی و جهان صنعتی امروز را در تقابل هم قرار میدهد( همان.)929 :

رئالیسم جادویی در ایران با ترجمة آثار گابریل گارسیا مارکز ،بورخس ،الپارتیه،
ساراماگو ،آالرگون ،کارلوس فوئنتس ،خولیو کرتازار ،و آلخو کارپنتیر و مانند آنهیا
شناخته شد؛ اما برخی از داستان نویسان ایرانی نیز ماننید محمیود دولیتآبیادی در
روزگار سپری شدة مردم سالخورده ،منیرو روانی پور در اهل غرق ،رضا براهنی در
روزگار دوزخی آقای ایاز و بخشهایی از رازهای سیرزمین مین ،بهیرام صیادقی در
ملكوت و ابوتراب خسروی در آثار بارزش ،نمونههای به نسبت موفقی از رئالیسیم
جادویی را به دست دادند(مسجدی.)12 :9331 ،
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 9-0رئاليسم جادويي و پيوند آن با اساطير
میالن کوندرا داستانی را که به جسیتجو در سیویههیای ناشیناختة هسیتی نمییپیردازد،
اخالقی نمیداند« .او دانایی را اخالق یگانة رمان میداند» (ییاوری .)52 :9303 ،شاید یكی
از دالیل عمده ای که التذاذ ادبی خوانندگان رمان را بر می انگیزاند ،درگییر شیدن ذهین
آدمی با هزار توی اسرار آمیز نهفته در ناخودآگاه جمعی و حیس گیوارای نوسیتالژیكی
باشد که واقعیتهای ناگوار زندگی مدرن او را با اسیاطیر پیونید مییزنید« .نیاخود آگیاه
جمعی ،کهن الگوها و آرکی تایپها ،نماد قدرتمند و زیر بنایی اسیت کیه همیة میا از آن
برخوردار هستیم» (یاوری.)31:9333 ،
در دنیای معاصر ،آنچه خوانندگان متون ادبی را به سیوی رئالیسیم جیادویی سیوق
می دهد ،قدرت این ژانر ادبی در اتصال انسان به اساطیر و کهن الگوهاست؛ بدون اینكه
از واقعیتهای جهان مدرن جدا شوند یا از آن آزار ببینند .در فضیای رئالیسیم جیادویی،
خواننده با اتفاقاتی روبهرو می شود که در اساطیر ژرف و شگرفی ریشه دارد کیه بسییار
باورپذیر و مدرن میی نمایید و بیا تعلییق او در مییان بیاور و نابیاور ،الییههیای متكثیر
ناخودآگاهش را در هم می ریزد تا انسان با حسی نوستالژیك ،احسیاس کنید کیه خیود
یگانه قهرمان اسطوره ای روزگار خویش است .اسطوره بیا ایین نیوع کیارکرد ،یكیی از
عوامل مهم رئالیسم جادویی به شمار می آید .استفادة مناسیب از ایین ویژگیی در گیرو
توانمندی و آگاهی نویسندة مدرن از این ویژگی باستانی و کهن است.
بدون شك اساطیر از دیرباز به عنوان واقعیتی انكارناپذیر در زندگی بشر حضیوری
پررنگ داشته است .پژوهشگران معاصر نیز آن را واقعیتی ناب در زندگی انسان مطیرح
کرده اند« .میر چا الیاده [دین شناس معروف رومانیایی] اسطوره را مقولهای کامالً واقعی
تصور می کرد و آن را عبارت از روایتی در باب ایزدان ،فرشیتگان و موجیودات میافوق
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طبیعی میدانست» (موسوی نیا .)94:9332 ،هرچند در طول زمیان ،نقیش اسیطوره ،گیاهی
پررنگ و زمانی کمرنگ بوده؛ همیشه به عنوان واقعیت انكارناپیذیری در زنیدگی بشیر
جریان داشته است.
در روزگار باستان اسطوره در الیههای رویین زندگی جاری بوده و منطق و عقالنیت
در الیه هیای پسیین ذهین آدمیی حضیور داشیته اسیت .در دنییای میدرن ،اسیاطیر بیه
پسزمینههای ضمیر آدمی هجرت کرده است .اما «انسان ترازمند ،انسیانی اسیت کیه در
میان دانش و اسطوره ،زندگی میکند» (کزازی.)2:9302 ،
آنچه نقش اسطوره را در رئالیسم جادویی به نمایش گذاشت ،تقابل سنت و مدرنیته
در ادبیات امریكای التین بود .ادبیات آمریكای التین حاصل برخورد فرهنیگ غیرب بیا
تمام ویژگیهای مدرن آن با فرهنگ آمریكای التین با تمام ویژگیهای سینتی و بیومی آن
بود .اسطوره به دلیل اینكه برخاسته از درون فرهنیگ آمریكیای التیین بیود ،در مكتیب
جدید هم به کار گرفته شد؛ اتفاقاً مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و همیین اسیتقبال
باعث شد تا از این عامل مهم ،بیشتر و عمیقتر در عرصة رئالیسم جادویی استفاده شیود
و تا جایی پیش برود که کارکردی متناقضنما داشته باشد؛ یعنی عالوه بر جادویی کردن
رمان به باورپذیری و واقعی جلوه دادن آن نیز کمك کند.
اسطوره در رئالیسم جادویی ویژگیها ی خاصیی دارد کیه بیه برخیی از آنهیا اشیاره
می شود :یكی از ویژگیهای اسطوره تقدس آن نزد اقوام مختلف اسیت .چیون قهرمانیان
آنها خدایان ،فرشتگان و افراد مافوق بشری هستند در ذهن مردم از طهیارت و تقیدس
واالیی برخوردارند« .اسطوره تمام داستانهایی است که دربارة خدایان ،آفرینش جهان و
سرنوشت محتوم زندگی سیخن مییگویید» (موسیوی نییا .)90 :9332،هیر چنید کارهیای
شگفتانگیز و خارقالعاده ای از آنان سر مییزنید بیه دلییل همیین تقیدس ،رفتارشیان
باورپذیر است و مردم سخت به آن معتقدند.
رئالیسییم جییادویی نیییز در دل وقییایع عییادی رمییان ،گییاه از عجایییب و شییگفتیهای
منطقگریز و خردستیز سخن میگوید؛ اما با نزدیك کردن آن به اساطیر بیه باورپیذیری
منجر میشود؛ برای نمونه ،ترس از دم خوک درآوردن و گرفتار سرنوشت محتوم خیود
شدن ،واهمهای است که قهرمانان رمان صد سال تنهایی را درست به همان جایی میبرد
که آخرین فرزندشان واقعاً با دم خوک متولد می شود .ناگهان خواننده بیه ییاد اسیطورة
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ادیپ می افتد که چگونه از سرنوشت خود گریخیت و بیه همیان جیایی پنیاه بیرد کیه
تقدیرش رقم زده بود.
ویژگی دیگری که اسطوره را در خدمت رئالیسم جادویی قرار میدهد ،شكلگییری
آن در بستر باورهای عامة مردم است که به مرور زمان ،نظام پیچیده و مبهمی بیه خیود
می گیرد و تمام پدیدهها به وسیلة آن توجیه مییشیود .در صید سیال تنهیایی از ازدواج
ممنوعی سخن می رود که در باور عامه ،تاوان آن دم درآوردن فرزندان است .این بیاور
برخاسته از یك اسطورة آمریكای التینی است که در زندگی عموم مردم بیومی جرییان
دارد .مارکز با هنرمندی تمام از این ویژگی برای تحقق رئالیسم جادویی سود برده و از
آن به شكلی نمادین استفاده کرده است .او تزویج تمدن غربی با فرهنگ بومی امریكای
التین را پیوندی نامبارک می داند که حاصلش استعمار و سرنوشیت ناخوشیایند بومییان
است.
ازدواج خوزه آرکادیو با همسرش و دم درآوردن فرزندان ،طرح شگفتانگیز رمیانی
است که اگر از پشتوانة باور اساطیری و عمومی برخوردار نبود ،نمییتوانسیت توجییه
منطقی داشته باشد .روزگار سپریشدة مردم سالخورده نیز با صدای عرعر کره االغی که
در باور عامه نامبارک است ،آغاز و باعث مرگ اوستا ابا میشود و کل رمان تحت تأثیر
این واقعه قرار میگیرد.
رئالیسم جادویی برای پاسداری از هویت امریكیای التیین در مقابیل هجیوم تمیدن
غرب از عنصر اسطوره بهخوبی استفاده کرده است.
میگل آستوریاس زمانی رمیان میردان ذرت را نوشیت کیه اسیتعمارگران در حیال
مصادره و استفادة بیحساب از زمینهای کشیاورزی میردم گواتمیاال بودنید .میردم
سخت به اسطورة تقدس خاک و زمین مادر مقدس ایمان داشتند .تنها به اندازة نیاز
خود از پستان این مادر مقدس شیر باید نوشید .اما سفیدپوستان با کشت بیحساب
 ،زمین را تخریب کردند (فرانكو.)9349:002 ،

او با این اس طوره برای پاسداری از هویت سرزمین خود ،مردم را برانگیخت.
هر چند بسیاری بر این باورند که زمان اساطیر کهن سر آمده اسیت ،انسیان امیروز
حوصله و فرصت پرداختن به دنیای خیال انگیز اساطیر را ندارد اما رئالیسم جادویی در
جهان امروز همان نقشی را ایفا میکند که روزگاری ،رمیان پسیامدرن مییخواسیت در
غرب ایفا کند .امروز رئالیسم جادویی با نگاه پسااسطورهای به اساطیر و مدرنیته نوشیته
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میشود .در واقع رئالیسم جادویی با روایتهایی نوین از اساطیر ،عطشی نیو در مخاطیب
ایجاد می کند تا انسان معاصر با بازگشت به خویشتن ،خود را قهرمان اسیاطیر روزگیار
خود بداند و سوار بر بال تخیل به ناخودآگاه جمعی خود بازگردد و از مكاشفة دوبیارة
خویش به التذاذ روحی و ادبی برسد.

14

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،51تابستان 1911

 .1پيشينة تحقيق
پژوهشگران زیادی به کارکرد اسطوره در رئالیسم جادویی اشاره کردهاند .فرانكیو جیین
در کتاب فرهنگ نو در امریكای التین به نقش اسطوره در رمانهیای معیروف امریكیای
التین از جمله مردان ذرت اشاره کرده است .حورا یاوری در کتاب داستانهای فارسیی
و سرگذشت مدرنیته در ایران ،نقش اسطوره را از دیدگاه روانكاوی بررسی کرده است.
مینتا استفان در کتاب گابریل گارسیا مارکز ،نقید و بررسیی آثیار ،بیه تجزییه و تحلییل
اسطورههای کتاب صد سال تنهایی پرداخته و در آن بیه اسیاطیری چیون زمیین میادر،
بهشت ،طوفان و باران نوح اشاره کرده است.
نورا موسوی در مقالة اسطوره و رئالیسیم جیادویی بیه پییدایش رمانهیای جیادویی
امریكییای التییین و کییارکرد اسییطوره در سییاختار آنهییا پرداختییه و اسییاطیر را از دییید
پدیدارشناسی میرچا الیاده و باور خرافی مردم امریكای التین بررسی کرده است .گیبرت
ریتا ،مصاحبه ای با هفت نویسیندة برتیر امریكیای التیین انجیام داده اسیت کیه در آن،
نویسندگان تأکید کرده اند در خلق آثار خود بیه اسیطورههیای آزتكهیا و مایاهیا توجیه
کرده اند .مارکز به الهام گرفتن از هزار و یك شب و بورخس به تأثیرپیذیری از اسیاطیر
هندی در آثار خود اشاره کردهاند.سناپوردر کتاب جادوهای داستان ،پارسینژاد در مقالة
«مبانی و ساختار رئالیسم جادویی» ،مریم حق روستا در «تفاوت میان رئالیسم جادویی و
رئالیسم شگفتانگیز» ،روالن بارت در اسطوره در زمانیة حاضیر و ناصیر نیكوبخیت و
مریم رامیننیا در «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق» به تحلیل رئالیسیم
جادویی و نقش اسطوره در آن پرداختهاند.
در زمینة نقد و تحلیل آثار دولتآبادی ،بیشتر پژوهشها دربارة کلیدر و جیای خیالی
سلوچ اوست.چند مقاله نیز در نقد و تحلیل رمان روزگار سپریشیدة میردم سیالخورده
نوشته شده که عبارت است از:

«تشبیهاندیشی در رمان روزگار سپریشدة مردم

سالخورده» (یحییی کیاردگر ،رزاق قیدمنان،

نشریة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی تبریز ،بهار و تابستان ،ش  ،9330 ،022ص  920تا )931؛ «روند
بغرنج آفرینش :نقد روزگار سپریشدة مردم سالخورده» (مسعود بیزار گیتی ،کلك ،مرداد ،ش
 ،9309 ،01ص  041تا )000؛ « پایان جغد :نگاهی به جلد سوم رمیان روزگیار سیپریشیدة
مردم سالخورده نوشتة محمود دولتآبادی» (کامران زمانی نعمت سیرا ،کلیك ،آبیان و آذر ،ش
 ،9339 ،935ص  92تا )94؛ «معرفی و بررسی کتاب روزگار سپریشدة میردم سیالخورده»
(محمدرضیا آل ابییراهیم ،نگییاه نییو ،ش  ،40مییرداد ،9333ص)32؛ «روزگییار سییپری شییدة مییردم
سالخورده»(مهدی گلزاری ،فصلنامة طراح ،ش  ،0زمستان ،9319ص .)34
اما هیچ کدام از این مقاالت به عنصر اسطوره و به ویژه اسطورة سوشییانس در ایین
رمان نپرداخته اند .این مقاله میکوشد اسطورة ایرانی سوشییانس و موضیوعات مربیوط
بدان را در روزگار سپریشدة مردم سالخورده بررسی و تحلیل کند.
 .9آرمانگرايي و اسطورۀ سوشيانس
آرزوی دست یافتن به آرمانشهر ،پیشینهای به قدمت تمدن بشری دارد.
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از هنگامی که جامعة انسانی پدید آمده ،انسان در جستجوی آرمانشهر بیوده اسیت؛
گاه آن را به صورت بهشت این جهانی تصور کرده است  ...جایی که اثری از رنج،
اندوه ،بیماری و کهنسالی نیست .کهنترین افسانة شناخته شده دربیارة بهشیت ایین
جهانی ،حماسة گیل گمش است (اصیل.)93 :9339 ،

نخستین بار افالطون در کتاب جمهوری خود دربارة آرمانشهر بحث فلسیفی کیرده
است .در آرمانشهر او ،فیلسوفان حكومت می کنند و جایی برای شاعران نیست .در میان
فالسفة اسالمی ،فارابی با نوشتن کتاب آراء اهل المدینة الفاضلة ،طیرح آرمانشیهری را
میریزد که در آن امیام ،حكومیت مییکنید و عیدالت حكمفرماسیت .مارکسیسیتهیا،
جامعه ای را که انسانها از نظر اوضاع مادی و معنوی برابرنید و کمونیسیتهیا ،جامعیة
بیطبقه را جامعة آرمانی میدانند .در تفكر مذهبی ،تفكیر آرمیانگرایی بیا تفكیر منجیی
درآمیخته است .شیعیان ،امام زمان (عیج) ،مسیحیان ،مسیح (ع) و زردشتیان ،سوشیانت را
منجی بشریت میدانند (رک :خدادادی مهاباد.)43 :9300 ،
اصطالح اتوپیا (آرمانشهر) به دستهای از آثار داستانی اطالق میشود کیه گونیهای از
زندگی سیاسی و اجتماعی آرمانی ،اما غیرواقعی و دور از دسترس را به تصویر میکشد.
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این اصطالح برگرفته از کتاب آرمانشهر ( 95و  )94اسیت کیه متفكیر اومانیسیت دوران
رنسانس ،سرتامس مور به زبان التین در توصیف جامعیة میردم سیاالر آرمیانی نوشیته
است .او عنوان کتابش را از ترکییب دو واژة یونیانی «ٍ »eutopiaیعنیی مكیان خیوب و
« »autopiaیعنی هیچستان ساخت .اولیین و مهمتیرین نمونیة ایین گونیة ادبیی ،کتیاب
جمهوریت افالطون است که در قالب گفتگو ،نمونه یا نوع کامل جامعة آرمانی را مطرح
می کند  ...بیشتر آثار اتوپیایی از جمله کتاب سر تامس مور ،دولت آرمیانی خیود را بیه
شكل افسانه برمیسازند و سرزمین دوردستی را خلق میکننید کیه مسیافری میاجراجو
بدانجا میرسد.
آبرامز نمونههایی برای این نوع ادبیات معرفی میکند که برخی از آنها فقط به شكل
رؤیاهای بهشت وارند و برخی دیگر طرح و پیشینهادهایی کلیی بیرای رشید و توسیعة
اجتماعی و صنعتی جهان عرضه میکنند؛ از جمله:
شهر آفتاب ( )9400از توماسو کامپانال ،آتالنتیس جدید ( )9400از فرانسیس بییكن،
نگاه بیه گذشیته ( )9333از ادوارد بالمیی ،اخبیاری از ناکجاآبیاد ( )9319از ویلییام
موریس ،هرلند ( )9195از پرکینس گیلمان ،و افق گمشده ( )9132از جیمز هیلیتن.

).(Abrams, 1998: 337

یكی از نمونههای آرمانگرایی ،اندیشههای آخرالزمانی است که در ایران باسیتان بیه
شكل موعودهای سه گانة زردشتی هوشیدر ،هوشیدرماه و سوشیانس مطرح شده اسیت.
سوشینت ،سوشیانت ،سوشیانس یا استوت ارت به معنای سودرسیان و دانیا و در کیل،
رهاننده یا رهیاییبخیش در دیین زرتشیت ییا مزدیسینا واپسیین منجیی زمیین اسیت.
«سوشیانس» از ریشة «سو» به معنی سودمند است .در اوستا سئوشییانت 0و در پهلیوی،
سوشیانت ،سوشیانس ،سوشانس ،سوشیوس یا سیوشوس آمده است .بنا بر متون کهین
مزدیسنا با ظهور سوشیانت ،جهان پر از داد و نیكی و آیینی نو میشود و ستم ،زشیتی،
درو ،و تباهی ریشهکن میشود .تمام مردم جهان ،باورمند به آیین زردشت مییشیوند؛
بساط گوشتخواری برچیده خواهد شد؛ آز نابود و برکیت فراگییر خواهید شید .دییو
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آبرامز همچنین از گونة ادبی آرمانشهری یاد میکند که برتر از جهان واقعی است و
برخی از جنبههای نامطلوب آن را با نگاهی طنزآمیز برجسته میکند؛ مانند سفرهای
گالیور ( )9004از سویفت ،ناکجاآباد ( )9300از ساموئل باتلر .ساموئل جانسون امیا
در راسالس با طنز مالیمی این اندیشه را به تمسخر میگیرد و ایمانی بدان نیدارد
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آشمو - ،نماد شرک ،گمراهی و درو،ی خواهد مُیرد و سوشییانت بیا کمیك ییارانش،
اهریمن را شكست خواهد داد و پیس از آن ،فرشیگرد (رسیتاخیز) برپیا خواهید شید.
مطالبی در بارة سوشیانس در یشتهای  93و  91آمده است .در یشت  91میخوانیم:
فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را میا میی سیتاییم .آن فیر بسییار سیتودة زبردسیت،
پرهیزکار ،کارگر چست را که برتیر از سیایر آفرییدگان اسیت کیه بیه سوشییانت
پیروزمند و به سایر دوستانش تعلق خواهد داشت .در هنگامی که گیتی را نو سازد.
گیتی پیرنشدنی ،نمردنی ،نگندیدنی ،نپوسییدنی ،جیاودان زنیده ،جیاودان بالنیده و
کامروا .در آن هنگامی که مردگان دگرباره برخیزند و به زنیدگان ،بیی مرگیی روی
کند ،پس آن گاه او به در آید و جهان را به آرزوی خود تازه کنید (یشیتها:0 ،9354 ،
 323تا .)359

براساس روایات پهلوی ،نطفة زردشت در دریاچة هامون یا کیانسه قرار دارد کیه در
واپسین هزاره های عمر جهان ،سه دوشیزه در آن دریاچه شنا میکنند؛ بارور میشوند و
سه موعود مزدیسنان را به دنیا میآورند.
11
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 .5روزگار سپريشدۀ مردم سالخورده و بازآفريني اسطورۀ سوشيانس
داستان روزگار سپر شدة مردم سالخورده در قالب سه کتاب روایت شده اسیت کیه در
بازة زمانی دهسالهای نوشته شده است .کتاب اول ،اقلیم باد در سال  ،9341کتیاب دوم
برزخ خس  9300و کتاب سوم پایان جغد نام دارد که در سال  9301منتشر شده است.
کتاب ،ماجرای شوربختیها و مرارتهای سه نسل مردم تلخآباد کلخچیان سیبزوار را در
سالهای پس از  9322و بهویژه پس از کودتای  03مرداد  9330نمایش میدهد .استاد ابا
در روزگار سلطنت ناصرالدین شاهِ قاجار به روستایِ تلخاباد کلخچان میآید .حاجکلیو
و چالنگ بر مردم حكومت میکنند .استاد ابیا در روسیتا بیه حرفیة دالکیی و حجامیت
مشغول است؛ ازدواج می کند و دختری به نامِ خورشید و دو پسر به نامهایِ عبیدوس و
یادگار دارد؛ سرانجام او میمیرد و عبیدوس سرپرسیتِ خیانواده مییشیود .پیس از دو
ازدواج ناموفق با عذرا ازدواج می کند و صاحبِ سه پسر به نامهای سامون ،نوران ،سلیم
و دختری بهنامِ مهرگان میشود .سامون بزرگ میشود؛ درس میخواند و عیازم تهیران
می شود و در چند جا از جمله تئاتر کار میکند؛ داستان و نمایشنامه مینویسد و کمکیم
اعضای خانوادة خود را به تهران میبرد و زندگی دشوار و فالکتباری را دنبال میکند؛
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با آذین ازدواج می کند .سامون دستگیر و دو سال زندانی میشود و با مبیارزان سیاسیی
آشنا می شود .ماجراهای رمان ،یادکرد تمام این شوربختیها و تلخیهای روزگار است کیه
در ذهنِ سامون میگذرد و سیری داستان گونه از ماجراهای تاریخی ،سیاسی و اجتماعی
ایران از زمان حكومت رضاشاه تا اوایل انقالب در سال  9350را نشان میدهد.
تنوع زبانی این رمان ،که آمیزهای از زبان نوشتاری و گفتیاری و زبیان ادبیی فخییم
است ،جنبة شاعرانگی آن که قابل مقایسه بیا هییچ ییك از کارهیای دولیتآبیادی
نیست ،ظهور و بروز اندیشههای سیاسی اجتماعی و حتی فلسفی در خیالل رمیان،
شیوة گفتگویی آن ،حالت خاطرات و جنبة یادداشت گونگی ،آمیختن شیوة نقیل و
روایت ،تفاوت در شیوة بیان و زبان سه کتاب به دلیل فاصلة زمانی دهسیاله ،جنبیة
تنییاقضآمیییز ویژگیهییای آن بیهویییژه از حیییث ایجییاز و اطنییاب ،عییدم تحییول در
شخصیتهای رمان ،عدم سینخیت زبیان شخصییتها بیا موقعییت آنهیا ،نیابرابری در
پیرداختن بییه شخصیییتها ،حضییور پررنیگ دولییتآبییادی در خییالل رمییان و  ،...از
ویژگیهای مثبت و منفی این رمان است (کاردگر و قدمنان.)992 :9330 ،

به باور اغلب منتقدان ،این رمان ،اثری نسبتاً موفق در حوزة رئالیسم جادویی اسیت.
«دولتآبادی در روزگار سپریشدة مردم سالخورده از زبان پیشین فاصله میگییرد و بیا
تلفیقی از رئالیسم و رئالیسم جادویی ،به فضای تازه ای دست میزنید» (معتقیدی: 9303 ،
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دورههاي سهگانة آفرينش و انتظار منجي
طرح رمان روزگار سپریشدة مردم سالخورده ،روایت نكبتبار اما واقعی مردمانی است
که در حاشیة تاریخ زیسته اند .حوادو رمان از برخورد مدنیت دنیای مدرن بیا سینتها و
باورها ی بومی مردم شكل گرفته است .مردمانی که بیا هجیوم برخیی مظیاهر مدرنیتیه،
نه تنها از نكبت رهایی نیافتهاند ،بلكه سیردرگم در درون ایین تلفییق نیامیمون بیه سیر
میبرند؛ نه یارای حرکت به سوی مدرنیته را دارند و نه امكان بازگشت به گذشته را؛ در
آمد و شد بین سنت و مدرنیته گرفتار شده اند و جز بدبختی و نكبت چییزی عایدشیان
نمیشود.
این رمان ،نوعی فریاد بازگشت به خویشتن است تا خواننیده ،زاللیی و معصیومیت
باشكوه و اساطیری گذشته های دور را باز یابد .دولتآبادی در کنگرهای گفیت «:میا از
مغلوبیت خیویش بیه سیتوه آمیدهاییم .حقیقیت میا را دریابیید ،ای همیه جهانییان »...
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(دولتآبادی .)09:9341 ،این رمان ،زمانی چاپ شد که جنگ پایان یافتیه بیود و اییران در
یكی از مراحل گذر از سنت به مدرنیته به سر میبرد «.دنیای روزگار سپریشیدة میردم
سالخورده ،دنیایی است بین آنچه دیگر نیست و آنچه هنوز نیست» (سرکوهی.)03،9309 ،
در این رمان با افرادی روبهرو می شویم که هر کدام در کنار هم یا جداگانیه دربیارة
روزگار غدار که تلخ و نكبتبار سپری شده است ،سخن می گویند.داسیتان بیا صیدای
عرعر کره االغی آغاز می شود .طبق باور کهن هرگاه االغی نا بهنگام عرعر کنید ،اتفیاق
نامبارکی رخ خواهد داد؛ بعد از آن اوستا ابا بالفاصله میمیرد .اوستا ابا نمایندة نسل اول
داستان است که به عصر انسانها و اساطیر متعلق است .او شغل دالکی دارد اما یك نفیر
را هرگز نتوانسته اصالح کند و او علیشاد خلیفة چالنگ است که هرگز تن بیه اصیالح
نمیدهد.
در مقابل علیشاد و نیروی شر او ،خیانوادة اوسیتا ابیا قیرار دارد .شیغل سیلمانی و
اصالحگری آنها نمادین است .هر سه نسل این خانواده اعتراف میکنند که بیه اصیالح
علیشاد چالنگ موفق نشدهاند .این شغل در نسلهای بعدی هم ادامه پیدا میکند .سامون
و سام هم با آرایشگری سیار بین قشر کارگر به تبلیغ افكیار تیودهای مشیغولند .سیام -
آخرین فرد این خانیدان -بعید از ناامییدی از اصیالح در گورسیتان بیه حجیاری روی
میآورد .گورستان نمادی از جامعة ویران است که سام و گاه سامون در آرزوی رسیدن
منجی بزرگی ،مدام آن را واگویه میکنند« .شبهای جمعه سیامون بییرون مییآیید و راه
میفتد میان قبرها  ...چطور نمی خواهید بفهمید که پنجاه هزار سال عمر در من گندییده
و بوی تعفن گرفته است (دولتآبادی 9301 ،ج.)99 :3
در جای دیگر سام میگوید« :نزدیكیهای صبح به خانه برگشتم .سرشیار از لحظیاتی
که آینده در آن میشكفت و ما در آینده جای میگرفتیم؛ آیندهای که جای جامعة عیادل
بود؛ جایی که هر کس به اندازة استعدادش کار میکرد و به قدر نیازش بر مییداشیت»
(همیان .)32 :باز سام در راستای همان انتظار از خود میپرسد« :کجاسیت؟ انسیانیتی کیه
عمر خود را به راهش گذاشتهایم چیست؟ آیا این نشانهای از همان تكامل بشری اسیت
که ما به عشق آن تمام رنجها را تاب میآوریم؟» (همان ،ج)1 :0
سه الیه از حیات اجتماعی و تاریخی جامعه در کنار هم قرار میگیرد تا از دل آنها،
اسطوره ای جان بگیرد و فضای داستان را در مرز بین واقعییت و جیادو قیرار دهید .در
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سه سامون = سام = سوشيانس
چنانكه پیش از این دیدیم در زمینة اسطورة سوشیانس ،ایرانیان بر این بیاور بودنید کیه
آفرینش جهان به چهار دورة سه هزار ساله تقسیم شیده اسیت :دورة اول ،دورة مینیوی
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دوره ای که اوستا ابا به عنوان دالک به اصالح مردم مشغول است ،دین و قدرت هیر دو
از آن اربابی است که به آیینها و رسوم مذهبی توجه ویژه دارد؛ نذری مییدهید؛ بسیاط
تعزیه بر پا میکند .این ارباب با اوستا ابا رابطة بسیار خوبی دارد .جامعیهای کیه تحیت
فرمان او اداره می شود به طور کامل سنتی است و با وجود سختیهای فیراوان ،میردم از
آرامش روانی قابل توجهی برخوردارند .این دوره با دورة دوم آفرینش ،که نیكی بر بدی
غلبه دارد ،همخوانی دارد .علیشاد هنوز قیدرتی نیدارد؛ امیا گهگیاه شیرارتهایش را بیه
نمایش میگذارد .بعدها که قدرت مییابد ،سنتهای جامعه را زیر پیا مییگیذارد؛ حتیی
یكبار با برپایی مراسم نمادین عروسی برای حضرت قاسم در روز عاشورا و راهانیدازی
کارناوال شادی به هنجارشكنی دست میزند .خروج علیشاد و غلبة او بر مردم ،تداعیگر
دورة سوم آفرینش ،آمیزش نور و ظلمت و خروج اهریمن است.
نسل دوم داستان متعلق به عبدوس -فرزند اوستا ابا -است .او نییز نتوانسیته اسیت
علیشاد را اصالح کند .در جایی عبدوس میگوید« :نمی دانم .باورم نمیشود کیه سیر و
موی خلیفه چالنگ را اصالح کرده باشم .اصال به یاد ندارم» (همان ،ج .)0:1دورة او ،دورة
واقعیت و تحوالت اجتماعی است .هرچند اربیاب بیا برگزییدن او بیه شیغل دالکیی و
اصالحگری جامعه ،سعی دارد او را در کنار خود حفظ کند و او را از علیشاد دور نگیه
دارد ،روح سرکش و طبع ناسازگار عبدوس ،او را از این شغل به تختهکشی ،کارگری و
 ...می کشاند .عبدوس در میان علیشاد و ارباب در نوسان است .گاه کنار ارباب اسیت و
به شغل اصالحگری و دالکی مشیغول ا سیت و گیاهی نییز در هنجارشیكنیهای خلیفیة
چالنگ مشارکت فعالی دارد؛ هجرت میک ند و مدام در حال ماجراجویی است .عبدوس
فرزندی دارد که به دنیای وهم و خیاالت تعلق دارد .عبدوس حلقیة اتصیال نسیل اول
 پدرش -و نسل سوم  -فرزندش -است؛ این گونه است کیه واقعییت از سیویی بیادنیای اساطیر و باورهای کهن گره میخورد .نسل سوم ،نسل سامونهای اسیتحالهیافتیه
در یكدیگر است که در جلد سوم رمان با سام یكی میشوند .ایین شخصییت تیداعیگر
مصلح بزرگ اجتماعی و دینی سوشیانس است.
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است که پیش از آفرینش جهان ،اهورا مزدا ،صورت معنوی یا فروهر هستی را آفریید و
از روی صورت معنا ،ترکیب جسما نی خلیق شید .در دورة دوم ،حییات جهیان دور از
کژی و درو ،و پلید ی ادامه یافت .این دوره به دورة گیتیگ یا مادیسه معروف است .در
دورة سوم ،نور و ظلمت با هم درآمیخت .اهریمن خروج کرد و آفرینش پاک را آلود و
جهان رو به تیرگی نهاد تا زرتشت ظهور کرد و به نبرد با پلیدی و اهریمنان پرداخت.
در دورة چهارم ،سه تن از نسل زرتشت به عنوان منجی ظهور میکنند تا جهان را از
پلید ی بپیرایند و به پاکی بیارایند« .رهانندگان که هر سه از نطفة خود پیامبرند به فاصلة
هزار سال از همدیگر پدید می آیند تا جهان را از آلودگیها بزدایند» (مصیطفوی.)52:9339 ،
این رهانندگان ،اوشیدر ،اوشیدرماه و سوشیانت هسیتند .سیومین و آخیرین منجیی بیه
عنوان موعود آخرالزمان ،سی سال مانده به پایان هزارة اوشیدر ماه از دوشیزهای پاکنهاد
به دنیا میآید « .نام او گواگ پد است و پانزده سال دارد» (پورداود « .)923: 9302 ،در یسنا
به وجود سوشیانس به شكل مفرد تأکید شده است» (آموزگار.)21 :9304 ،
دولتآبادی در آثار خود ابتدا جامعهای ظلمزده را به تصیویر مییکشید .سیتمگران
حاکم ،عرصه را بر مردم تنگ کرده اند .او ابتدا با خلق قهرمانانی چون گل محمد و کلنل
و  ...سعی دارد ،حرکتهای اعتراضی و اصالحطلبانه را به نمایش بگذارد؛ بعد از قربیانی
شدن قهرمانان به حرکتهای تودهای و جمعی دل میبنیدد؛ امیا بیهزودی بیه ناکارامیدی
جریان توده پی میبرد و به نومیدی میرسد؛ جریان ظلم و سیتم را بیه دجیالی تشیبیه
میکند که ضحاکوار جامعه را تسخیر کیرده اسیت « .سیام گفیت :بفرمیا ایین موتیور
[جامعه] هم عادت قبیحة ضحاک را دارد که هر روز صبح مارهای دوشش به دو فقیره
مغز جوان احتیاج دارد» (دولتآبادی ،ج .)025 :3گیویی در بیاور نویسینده ،جامعیه چنیان
فروپاشیده است که به گورستان میماند .روشنفكران جامعه از فعالیت دست کشیدهانید
و در انتظار مصلح به سر می برند .در جلد سوم اغلب فضای رمان در محییط گورسیتان
سپری میشود.
در هر دورهای مرکز ثقل زندگی به جایی منتقل میشود .در دورهای مرکیز ثقیل آن
گراند هتل بود .در یك دوره مرکز آن اللهزار بود .در ییك دوره مرکیز آن دانشیگاه
بود و در این دوره مرکز آن به این ناحیه [گورستان] منتقل شده است (همان.)932 :

در جای دیگری آمده است :سرزندگی و نشاط سام زمانی است کیه بیا گفتگوهیای
انقالبی سپری می شود؛ به عبارت دیگر سام از وضع موجود راضیی نیسیت .انقیالب و
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دگرگونی جامعه الزم است تا جامعة آرمانی او محقق شود« .شب از خانه بیرون میرفتم
و نزدیكیهای صبح به خانه برمی گشتم .سرشار از گفتو شنودهای شیاعرانه و انقالبیی،
سرشار از لحظاتی که آینده در آن میشكفت( »...همان.)32 :
در چنین محیطی وقتی حرکتهای تودهای مردم مؤثر واقع نمیشود ،قهرمانانی چیون
پسیان و گل محمد به جوخة اعدام سپرده میشوند؛ در ذهن نویسینده ،اسیطورهای قید
میکشد تا منجی جامعه باشد.
[مردم] چیز دیگری نمیخواهند .کیكاووس ،اگر نه رستم میخواهند  ...شیاید هیم
اسوة داد  »...سام (سامون) با شبیهسازی به همین اسوة داد مییگویید« :مین حجیم
نیستم .آنها [مردم] این را میدانند .پس با طییب خیاطر میرا مییپذیرنید؛ امیا آنهیا
نمیدانند من لحظه ای تولد خواهم یافت که کالسكة علیشاد چالنگ بی بیاقی خیرد
شده باشد و به کنج خرابهای افتاده باشد؛ چون نمیدانند مین و آن کالسیكة میرگ
باطل السحر یكدیگریم (همان.)033 :

در نگاه نویسنده ،جامعه گورستان شده است .سام که مبارزی تودهای است ،مأیوس
و دلشكسته به تراشیدن سنگ و حجاری مشغول است.

او در هنگام کار در قبرستان منتظر است تا کسی بیاید« .من آن سوار را میبینم .مین
آن سوار را در تشت خورشید میذاب میی بیینم کیه خیون از رکیابش بیاال آمید و دارد
می رسد( »...همان .)490 :از سوی دیگر علیشاد در فضایی که تداعیگر پایان هستی است،
سوار بر اسب می آید .ستیز او با خاندان اوستا ابا در مرحلیة نهیایی بیه تصیویر کشییده
میشود « ...حال و دمی خواهد آمد .همه چیز مهیاست برای آمدنش .فرود آمد .بله خود
اوست که می آید .خلیفة چالنگ در پوشیده به خود و میوزه و سیپر و شمشییر» (همیان:
 .)493نبرد نهایی خیر و شر آغاز می شود تا جهان از وجود اهریمنان و دیوان پاک شود.
در این رمان ،سه شخصیت با نامهای سیامون و سیام ،کیه در ییك دیگیر اسیتحاله
شده اند ،تداعیگر موعود آخرالزمانند .می توان تصور کرد که تأکید نویسنده بر عدد سیه،
اشارتی به سه منجی آیین زردشتی یعنی هوشیدر ،هوشییدرماه و سوشییانس اسیت .در
این رمان بارها از آمدن سامون و تالش پیروزمندانة او برای گسترش دادگری در گیتیی
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عادی ترین کار برای او همین بود .تراشیدن سنگ تیا بشیود حیروف الفبیا .سیپس
نشاندن آنها کنار هم؛ چیزی شبیه تلفیق نقاشیی و مجسیمهسیازی بیا عناصیری از
ادبیات ...کوهی که فرهاد نهیر شییر در آن روان کنید ...آتشیی کیه سییاوش از آن
بگذرد ...برکهای که شیرین در آن تن بشوید» (همان ،ج .)920 :3
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سخن به میان آمده است .مصلح و منجی این جامعیه و نسیل ،گمشیدة میردم سیتمزدة
کلخجان است« .همگان فرزند گمشده ای دارند یا فرزندی که بعدها خواهید آمید؛ ایین
است که همگان برای من [سامون] جایی در یاد خود دارند .کسی گم شده است .کسی
به دنیا خواهد آمد» (همان.)059 :
سامون شخصیت عجیبی دارد .در بخشی از رمان ،نقش راوی را بر عهده دارد و در
جایی دیگر با سفر به دنیای وهم و خیال ،فضای رمان را آکنده از شیگفتی مییکنید.در
چند قسمت رمان ،نویسنده به عمر بیش از هزار سال سام و سامون اشاره کیرده اسیت.
موضییوع معمّییرین ،تنهییا دربییارة افییراد خاصییی از جملییه منجییی آخرالزمییان صییدق
میکند...«.بیش از هزار سال عمر دارد( »...همان .)30 ،35 ،32 ،930:نویسنده عالوه بر اشاره
به عمر طوالنی سام و سامون -نوة اوستا ابا -هرگاه از آنها نام میبرد بر نام خیانوادگی
«بدخش» هم تأکید می کند.بدخش یا بیدخش لقب جاماسب  -وزیر گشتاسب -اسیت.
ج اماسب بدخش اولین کسی است که به زرتشت ایمان مییآورد .در پیشیگویی بسییار
تواناست .اولین کسی است که ظهور سوشیانس را مطیرح مییکنید .جالیب اسیت کیه
سوشیانس نوة دختری او هم هست «.سام بدخش در چهرة پوشیده از ریش دو سه ماهة
جوانی که کرسی شده بود ،رنج و خستگی را میدید که هزار ساله بود» (همان ،ج .)30 :3
نویسنده با الهام گرفتن از اسطورة زال ،جایی که سامون در بند علیشاد چالنگ یا پیر
شرور گرفتار شده است ،موی اسب را با شعلة چشمانش آتش میزند و ناگهیان اسیب
سفید بالداری ظاهر میشود « .آن شب سامون از اسب سفید بالدار فیرود آمید .درسیت
ک نار گودال خانه و اسب رفت .ابیر شید و رفیت( »...همیان ،ج)941 :0؛ در جیای دیگیر
میمیرد و بعد زنده میشود« .یكی از عالیم ظهور سوشیانس در کتاب زاد اسپرم ،زنیده
شییدن مردگییان ذکییر شییده اسییت» (متوسییلیان .)31 :9305 ،در جلیید دوم و سییوم رمییان،
شخصیتهایی چون قمری دندان ،سامون ،ماندو ،قلیچ ،عمو یادگار ،عذرا ،صنوبر و ...بعد
از مرگ زنده می شوند .این افراد زنده شده اند و خلیفه را در آرایشگاهی کیه سیام کیار
میکند ،همراهی میکنند .سام بعد از مالقات با آنها ،میگوید:
درمانده و بهتزده رفتنشان را میدیدم ... .قلیج ،بله قلیج خودمان رانندة فورد خود
قلیج بود ...همین دم قمری و ماندو در اعماق آینه پدییدار شدند...رفتنشیان کیامالً
بیصدا بود؛ درست مثل تصویری درون آینه .منگ ...منگ ...منگ...منگ ...چه مدت
بود که درون آینه مانده بودم؟ (دولتآبادی ،جلد سوم)322 :
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سام میگوید«:من سام هستم .همه با من حرف میزنند؛ اما هیچ کس مرا نمییبینید.
من دوباره از مرگ برخاستهام .مرده و زنده شدهام» (همان .)059 :در جای دیگری مادرش
که همیشه همراه اوست ،خطاب به او میگوید«:تو در پرتو آن نامیرا میشوی؛ در همان
ابدی جاودانه میشوی؛ بیزمان .المكان» (همان.)052 :
سامون در مقابل چشم همگان راه میرود و در میان بیاد و خیاک گیم مییشیود .از
حلول سه سامون و بعدها سام ،راوی گنگ و مبهمی به فضای رمان وارد مییشیود کیه
گاهی تصور می رود خود نویسنده است« .برای همین است که در این سومین و آخرین
دورة عمر ،زندگانی اش را با مرگ تو و مرگ تو را با زندگی این جور در آمیخته است»
(همیان ،ج .)10 :0سام با خود چنین واگویه میکند« :من خیلی زود خیلی زود مردهام .من
سامون هستم .سامون بدخش کلخجان؛ همه با من حرف میزننید ،امیا هییچکیس میرا
نمی بیند .من دوباره از مرگ برخاستهام؛ مرده و زنده شدهام» (همان ،ج )059 :3؛ اما خلیفة
چالنگ او را دقیق می شناسد و از آیندة او میترسد .به همین دلیل همیشه در پی ضیربه
زدن به اوست.

زمین از آنِ نیروی خیر و صالحان خواهد بود .از این رو ،مردم کلخجان بییصیبرانه
منتظر سامون هستند اما برای آنها « معشوق گم شده است .بیگمان معشیوق در هسیتی
هست اما رخ او پیدا نیست .حس میکنی هست و باید باشد( » ...همان.)923 :
سامون اول به همراه خانوادهاش در باد و خاک گیر میکند و از شیدت گرسینگی و
تشنگی بیهوش بر زمین می افتد .برادرانش -قلیچ و اسكندر -برای آوردن آب و نان بیه
آبادی می روند .طوفان شن شدید شده است .ناگهان میادر – صینوبر -بیا ییك صیحنة
جادویی روبهرو می شود .سامون مرده ،بلند میی شیود .در بیاد و شین راه مییرود و در
غبارها گم می شود .بعد از آمدن برادران ،جادوی شگفتانگیز دیگری رخ میدهد .مادر
خود نیز میرود و میگوید ...« :رفت  ..رفت .سامون رفت .برخاست .راهش را کشید و
رفت .این جور .برادرها مادر خود را دیدند که چون شبحی برخاست؛ راست شد و در
باد رفت؛ رفت و رفت تا در آن دورها گم شد» (دولتآبادی ،9300،ج .)024 :9
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نیرویی تو[سام] را به پرواز در میآورد که هیچ کسی انگار خبری از آن ندارد؛ برای
همین ،چشمان برخی افراد از تعجب خیره مانده است بیه تیو کیه در حیال پیرواز
هستی ...زمین به سود تو می چرخد ...آن سوی شب ،زمان چشم به راه تو دارد؛ بیا
بیتابی تمام و پر از دلواپسی (همان054 :و.)055
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بدین طریق سامون اول در میان رؤیا و واقعیت در عالم مردگان و زنیدگان حضیور
مبهمی پیدا میکند .سامون دوم فرزند عبدوس است؛ از کودکی اسرارآمیز است؛ به هیر
چه مینگرد وهمانگیز مینگرد؛ گاه تا صبح سرهای بریده میبیند؛ گاه با حضوری وهم
انگیز در غسالخانه ،شاهد قتل سیمونوف روسی است؛ جسمش در خانة عبدوس است
و روحش در کنار صنوبر .سامون سوم ،سامون راوی اسیت کیه بعیدها بیا سیام یكیی
می شود .او حرف دل اهالی تلخآباد کلخجان را میشنود؛ سنگ صبور همه است؛ گاهی
منِ دولت آبادی در اوی سامون حلول می کند و بر جادویی شیدن اثیر مییافزایید .هیم
اوست که در انتهای رمان در میان تلخی نكبتبار زندگی ،رستاخیز را روایت میکند.
« اینجا ...اینجا کجاست؟ این لحظه آیا پایان نیست؟ پایان هستی آغاز نشده اسیت؟»
(همان ،ج« )529: 0قیامتی بر پا شده است .احساس میکنم جهان نابود خواهد شد .بامب »
(همان ،ج.)422 :3

دربارة سوشیانس و نشانه های دوران ظهور او ،مطالب مشابهی در منیابع ذکیر شیده
است:
11
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شبها روشنتر از همیشه می شوند .ستارة هتورنگ جای خود را بگرداند و بیه سیوی
خراسان گراید .فرومایگان زبردست شوند و نیكان زیردست گردند .نابكاران سرکار
آیند و اهل دانش و خرد خانه نشین شوند .مردمان نسبت به یكیدیگر نییكانیدیش
نباشند .جادویی رواج یابد .تابستان و زمستان تفاوتی نكنند .مهر و دوستی برگیردد
و مردم در پی نابودی یكدیگر باشند .دریاچهای طغیان کند و آب همه جا را بگیرد.
ستارة دنباله دار طلوع کند.خورشید سیرخ رنیگ بیر بیاالی آسیمان بایسیتد .سیپهر
نجنبد.گردش ماه و اختران دگرگون شود .از زمیین چیون چشیمههیای آب ،آتیش
بجوشد .مردگان زنده شوند.در آسمان دود پدیدار شود.دجال جمنده ظاهر شود .در
عوامل جهان آشفتگی ایجاد شود .اهریمنان و دشمنان آن قدر از ایرانیها بكشند که
به جای آب در رودها خون جاری شود .مردمیان زود پییر شیوند.مرد ناشناسیی از
خراسان به همراه مردمان با اسب و سرنیزههای فراوان قیام کند (مهیدیزاده:9301 ،
.)004

در بخشهای مختلف رمان روزگار سپریشدة مردم سالخورده ،برخی از جملههیا بیا
تأکید تكرار شده است:
...در غروب هنگام از پشت خورشید گداختة نیزهها ،تیزی نوک نیزههاشان نمیودار
می شود .حالیا سیاهپوشان چهیره در جامیه هیای سییاه پوشیانیده ،لشیكریان از دل
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.)425

« خالیق [در رستاخیز زرتشتی] از رود مذاب آتشین باید رد شوند .گناهكیاران سیه
شبانهروز در آن اقامت دارند تا پاک شوند» (مهیدیزاده« .)039 :9301 ،در رواییت پهلیوی
زرتشت از هرمزد می پرسد که چه مدت به زمان فرشگردت [روز بزرگ تطهیر انسیانها]
باقی است؟ هرمزد پاسخ میدهد سه هزار سال» (همان.)032 :
بنا به روایات آیین زرتشت در جهان منتهی به رستاخیز ،که سوشییانس بیر بیدی و
اهریمن غلبه مییابد ،همه چیز در هاله ای از نور ظهوری دوباره دارند« .منیاظر زمینیی،
کوهها ،گیاهان و آبها به مانند سیمای آسمانی در هالهای از نور ظهور میکنند و هر روح
نوری میشود» (همان .)032 :هانری کربن برداشتی عرفانی از رستاخیز در آیین زرتشیت
دارد« :سرنوشت زمینی که به قدرت استحاله کنندة روحهای نوری سپرده شده بیه طیور
متقابل به تكمیل این ارواح منتهی میشود» (همان.)039 :

11
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گدازههای خورشید نمایان می شوندو صدای یك انفجار در آسمان میپیچد و آتش
و دود تمام چشمانداز را میپوشاند؛ این یك آغیاز ،ییك میداومت خونبیار اسیت.
انفجار پیاپی تكرار میشود  ...صدای او شنیده میشود که جهان نابود خواهد شید؛
من خواب نمی بینم .سیام بیدخش درون جیدول جیوی چهیار دسیت و پیا پییش
می تازد ...سام بدخش تن راست می کند ...زن خاکستری با چه دشواری و زحمتیی
خطاب به هیچ کس و به همه کس میگوید :اعتراف  ...میخیواهم اعتیراف کینم...
می خواهم ...اعتراف کنم ...نوعی وابستگی ذهنی -عاطفی سام بدخش را بیاختییار
دنبال سر زن خاکستری می کشاند تا سرا پا گوش بشود... :یك روز یك روزگیاری
بدر کامل از مغرب طلوع کرد.آن شب یك شتر سپید خواست از دم کارد سیالخها
بگریزد.من پناه بردم...باران سیاه...برف سرخ...در جاهایی دیدم...باران سیاه ...بیرف
سرخ...در آسمان یك شتر ...هزار شتر ...صد هزار شتر ...را گردن برییده بودنید و
هزاران هزار کبوتر سرکنده شده در آسمانها بال بال می زدند  ...چرا همگیی سیپید
هستند؟ ستارة هالی ...ستارة هالی ...کی آمد و کی رفت؟ ...یك نوزاد دختر ...ییك
نیمه عقرب  ...نیمش عقرب ...نیمش دختر...در چاه برزخ ...در تابوت بیرزخ او را
زاییدم ...شنیدم  ...در آسمان بودم .نور آمید .نیور حیرف زد...آن میرا برد...دنییای
نورانی...دیوارها از نور ...درها از نور...آن برزخ سه هزار سیال طیول کشیید ...مین
آنجا نور خالص شدم...یك ذره نور ...انهدام ...انهدام...وقتی هسیتی در بیرزخ سیه
هزار ساله دفن شود ،همه چیز می شود نورخالص( .دولیتآبیادی ،9301 ،ج-423 :3

از دیگر نشانه های امید به ظهور منجی در داستان ،این است که عبدوس هیر وقیت
فال حافظ میگیرد با این غزل روبهرو میشود :یوسف گم گشته باز آید به کنعیان ،غیم
مخور « .عبدوس یقین دارد فال که بگیرد آن غزلی خواهد آمد که در آن مصراع«یوسیف
گم گشته باز آید به کنعان غم مخور ،هست» (دولتآبادی ،9301 ،ج.)531 :3

11
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دختر بلوچ= گواگ پد ،مادر سوشيانس
چنانكه پیش از این نیز دیدیم ،سه برادر منجی ،پس از باردار شدن سه دوشیزة پاکدامن
در دریاچة هامون یا کیانسه از نطفة زردشت به دنیا میآیند .نام این سه میادر در اوسیتا
آمده اسیت .در یشیت  93آمیده اسیت« :فروهیر پاکیدین دوشییزه سیروتِت فِیذری را
می ستاییم .فروهر پاکدین دوشیزه وَنگهو فیذری را مییسیتاییم .فروهیر پاکیدین اِرِدَت
فذری را می ستاییم ...برای اینكه کسی را خواهد زایید که همة آزارهای دیوها و مردمان
را دور خواهد نمود» (یشتها 920 :0 ،و  .)923نام این سه مادر در دیگر متون پهلیوی بیه
گونه های دیگری ضبط شده است .از این سه دوشیزه ،هوشیدر در آغاز هیزارة ییازدهم
آخر زمان ،هوشیدرماه در آغاز هزارة دوازدهم و سوشیانت در اواخر هزارة دوازدهم به
دنیا میآیند .سومین و آخرین منجی به عنوان موعود آخرالزمان ،سی سال مانده به پایان
هزارة اوشیدر ماه از دوشیزهای پاکنهاد به دنیا میآید « .نام او گواگ پد است و پیانزده
سال دارد» (پیورداود .)923: 9302 ،شاید آیین دیرینهای که تا امروز در حاشیههای سیستان
و بلوچستان به یادگار مانده است ،در همین باور اسطورهای ریشه داشته باشد« .در اییام
نوروز ،دخترانی از بلوچ به زیارتگاه های کوه خدا (کوه خواجه) میروند .پس از شست
و شوی خود در آبهایی که به هیامون مییرییزد از آن مییخورنید و نییایش مییکننید»
(متوسلیان.)32 :9305 ،

در این رمان ،دختر بلوچ ،که گاه با صنوبر و زمانی با عذرا یكی میشود ،سیامون را
با تمام شگفتیهایش به دنیا آورده و در دامان خود پرورش داده  ،یادآور همیان دختیری
است از سرزمین سیستان و بلوچستان که در دریاچة هامون آبتنی مییکنید ،تیا موعیود
آخرالزمان از او زاده شود .نام «عذرا» میتواند تداعیکنندة دختران دوشیزهای باشید کیه
باردار منجیان میشوند .مادر سامون مدام مواظب اوست.
خلیفة چالنگ دم تیغ قمه را روی خرخرة او[سامون] گذاشت و بیه سیرعت ییك
آذرخش سرش را گرد تا گرد برید...صینوبر قیدم برداشیت طیرف سیامون .آن را
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برداشت .به تن چسباند و گفت برخیز پسرم ،برخیز سامون برخاست و دسیت در
دست صنوبر ایستاد (همان ،ج.)311 :0

از وقتی که سامون از نظر اهالی گمشده است ،همیه منتظیرش هسیتند .میادر بیرای
آمدنش بی تابتر از همه است« .همة اهل کلخجان مرا به ییاد مییآورنید .چیون فرزنید
گمشده ...مادرم ،مادرم همیشه جای خالیم را برایم نگه میدارد تا باز گردم؛ چون یقیین
دارد سرانجام روزی  -روزگاری باز خواهم گشت .او هر شب به انتظار میماند» (همان،
ج.)033 :3

انتظار مادر همراه با تالشهای فراوان گاه رنگ و بوی نیایش میگیرد« .تو [سیامون]
یك پرنده ای ،یك پرنده ای هستی که پرواز می کنی .کبوتری ،کبوتری که در یادهیا گیم
می شود اما گم نمی شود .تو ماه در پیشانی داری» (همان ،ج  .)010 :0نویسینده گیاهی بیه
این انتظار رنگ و بوی شیعی میدهد و آشكارتر به اسطورة نهفته در رمان اشاره میکند.
کسی گم شده است .کسی خواهد آمد .مادر همیشه در انتظار بود .در انتظار هست.
در انتظار خواهد بود .انتظار بزرگ او ظهور امام زمان است که خواهد آمد تا عیدل
را بر پا کند و در آن روز بی پایان به هر خانوادهای ،یك – دو اتاق خواهد رسید ...
چنین شبهایی منتظر به انتظار میماند تا من بر گردم (همان.)050 :

خلیفة چالنگ با تمام ویژگیهای شر و جادویی کیه میدام در عیالم حییات و ممیات در
نوسان است؛ انگار همان دیو اهریمنی است که در تیاریخ ادییان و اسیاطیر بیا نامهیای
ضحاک و دجال و  ...آمده است .در رمان ،نیروی شر بیه رهبیری خلیفیة چالنیگ اداره
می شود« .خلیفه غولی است که همه از او تمكین میکنند؛ در طبقة هفتم زیرزمین است؛
چله به چله میخوابد» ( همان ،ج )955 :0؛ نامش همیشه بر سر زبان مردم اسیت« .حیاج
علیشاد خلیفة چالنگ که هنوز و هنوز تا قیامت نام و هیبیتش در چهیار اقلییم بیر سیر
زبانهاست» (همیان ،)330 :تصویر مبهم و خوفناکی از او در اذهان مردم وجود دارد .تنهیا
سامونها و سام استحاله شده در هم او را میشناسند« .خود خودش بیود .همیان خلیفیة
چالنگ که سام او را مثل تصویر خودش می شناخت .نتوانست وهم باشد...وهم نبود .از
سماوات پرسید آیا ممكن نیست که کسی برخی خصیصه ها را از عیدم بیا خیود آورده
باشد؟» (همان ،ج .)323 :3
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او یكی از زیباترین شخصیتهایی است که دولتآبادی خلق کیرده اسیت؛ نمیادی از
دجال است .نویسنده از روی تعمد ،این جمالت را در جاهای مختلیف رمیان از زبیان
علیشاد آورده است تا بر نمادین بودن شخصییت او تأکیید کنید .خطیاب بیه عبیدوس
می گوید«:سلمان علیشاه بالیی به سرت بیاورم که مرغان هوا به حالت گریه کننید .تیو
هنوز آخرین شبیهخوانی مرا ندیده ای .تو هنوز تعزیة روز پنجاه هزار سال مرا به چشیم
ندیییدهای» (همییان .)390 :شخصیییت او مجموعییهای از پارادوکسهاسییت؛ رؤیییا در عییین
واقعیت ،ذلت در عزت ،طنز و جد ،هرزگی و جوانمردی ،خنده و گریه ،شادی و غصه،
خرافات و عقالنیت ،سنت و مدرنیته در شخصیت او به طرز شگفتآوری عجین شیده
است؛ هیچگاه به اصالح تن نداده است؛ عمر درازی دارد«.من هزار سال پییش را مثیل
آینه میبینم» (همان)920 :؛ در پی کشتن سامون است« .مدتی است که میتوانم مردهها را
زنده کنم و زنده ها را بمیرانم؛ اما نمیدانم چرا هنوز نمیخواهم تیو را بمییرانم» (همیان:
.)931
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در میان مردگان و زندگان در آمد و شدی حیرتانگیز است؛ شكل مشخصی ندارد؛
گاه به شكل پیرمرد خنزر پنزر است؛ زمانی در نقش یك شیخ ظاهرالصّالح و گیاه میرد
عربی است از سرزمین حجاز (ضحاک نیز از دیار عرب مییآیید)؛ همیشیه بیا خانیدان
اوستا ابا دشمنی دارد.
همه جا هست و هیج جا نیست؛ هیچ تصویر روشن و مشخصی ندارد؛ هیچ وقیت
نمی توانی او را ببینی .برای شناختن او باید به کتابهای قدیمی رجوع کنی اما او در
کتابها هم یكجا و یك شكل نیسیت؛ شیكل و قیوارههیای متفیاوتی دارد؛ مشیاغل
جورواجور دارد؛ از عبارت خود خلیفه که یك بار ال به الی حرفهایش گفت که از
میان کتابی قدیمی بیرون آمده است (همان.)392 :

ویژگیهای چهرة امروزین و واقعی او نیز چنین است :اولین کسی است که اتومبییل
را به روستا میآورد؛ مشروب میخورد؛ مدام به شهر میرود؛ رانندة شخصیی دارد  ...و
در عین حال بدویترین رفتارهای سنتی را به نمایش میگذارد.
در جلد دوم رمان ،چنین آمده است:
خلیفة چالنگ بود  ....مرا خطاب گرفته بود[عبدوس را]غلیظتر از همیشه - :نه من
نمی میرم .نخواهم مرد .چرا باید بمیرم؟ چرا باید از دنیا بروم؟ من یك میراثم  .یك

بازآفريني اسطورۀ سوشيانس در«روزگار سپري شدۀ مردم سالخورده» محمود دولتآبادي

میراو مهم .میفهمی؟ کارهای فراوانی دارم .یكی از آن کارها مرگ به اختیار است.
مرگ به ارادة خود ...تو هرگز معجزاتی را به چشم دییدهای؟ نیه حتمیاً ندییدهای.
چون به اولیاءاهلل قربت نداری .اما  ...البد شنیدهای .شر پیش بینیی مییکینم ،شیر
مراقب پسرانت باش .حاال دیگر شش پسر داری و یك دختیر .در مییان پسیرانت،
یكی را داری که شیر از پستان آن زن بلوچ خورده است .او را خوب مییشناسیم.
بیییش از خییودم او را مییی شناسییم  ...بیییش از شیییطان او را میییشناسییم ...خییوب
می شناسمش .بیش از اجداد خودش عمر دارد .یقین یافتهام او پیش از مین ،خیلیی
پیش از من زنده بوده است .بزها این رموز را نمی فهمند .اما من  ...من  ( ...همیان،
ج.)3 :0

مثل اشباحی کند و کم حرکت در آن چالخانه روز میگذرانیدند[ .سام] باید پییش
از طلوع آفتاب از آن قلعة نحس از آن کنام دیوان و ددان بییرون مییرفیت؛ میوی
اسب را به چخماق سوزانید؛ در دم آن اسب بالدار فرود آمد (همان.)953 :

هنگامی که سامون مخفیانه با قطار به تهران میرود ،ناگهان در جلو چشمانش خلیفة
چالنگ ظاهر می شود « .درون کوپه جزئیات دقیق سیمای معین چالنگ را نمیشد دیید»
(همان.)992 :

او به هزار شكل و شمایل در میآید تا بتواند سام یا سامون را از پا درآورد.
سام ناگهان غافلگیر شده بود .چون دید که یك تیغ دهان بیاز رییشتراشیی مییان
دندانهای مرد[خلیفه] جای گرفته ...مردی که تیغة تیزترین تیغ ریشتراشی دکان را
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با اثبات تشابه علیشاد چالنگ به دجال و دیو ،حضور اسطورة سوشییانس در رمیان
قوت می گیرد؛ چون بر اساس روایتهای تاریخی قبل از ظهور منجی آخرالزمان ،دجال و
دیو اشموغی طغیان میکنند .تصور راوی از خلیفة چالنگ دیوی اسیت مخیوف کیه در
طبقة هفتم زیر زمین زندگی می کند؛ همه جا حضور وهمناکی دارد .خلیفه در شیكلهای
مختلف نمایان می شود؛ گاه پیرمردی است خنزر پنزر همانند پیرمرد بوف کور که سعی
در گمراه کردن خانوادة اوستا ابا دارد .سام در مقابل آن پیرمرد عجیب میگوید « :نه ،نه،
این او نیست .این خلیفه چالنگ نیست  ...دنیا قدیم است پسر جان امیا تیاریخ حیادو
است .گفته بودم من و تو یك روزی به یكدیگر میرسیم .دنیا کوچك است پسر جان »
(دولتآبادی ،ج)931 :3؛ گاه مثل شبحی است که از حجاز آمده است؛ با تظاهر و ریاکاری؛
س ام را در آن خانه ترسناک به دام میاندازد.

زیر دندان میفشرد؛ درون آینه ،درون صدها آینه تكثیر میشد و دمی از نگیاه سیام
پوشیده نمیماند [ ...سام] یك لحظه نشناخته بود .چون دیگر نه خلیفة چالنگ بوده
است و نه شخصی دیگر( ...همان ،ج.)329 :3

« حاال آن موجود عجیب که علیشاد چالنگ بود و نبود ،برخاسته ،خیره ماند و گفت
تو زبان مرا خوب می فهمی و برّایی تیغ مرا  ...گفته بودم هستم .همه جا ...گفته بودم بیا
شما میآیم همه جا ( »...همان.)323 :
کاتب جاودان سجل احوال که فرض است آن موجود نیمی افسانه -نیمی تیاریخی
را در دو هزار و چهارصد سال غوررسیی کیرده اسیت از درخیت سیروی سیخن
می گوید که زیرش پیرمردی قیوز کیرده ،شیبیه جوکییان هندوسیتان عبیا پیچییده،
چمباتمه زده ...این دو نفر از جهاتی به هم شبیهاند( »...همان.)392 :
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انگار اطالعات خلیفه و مهلت عمر او و حضورش در همه جا به شیطان مییمانید.
« من [خلیفة چالنگ] تو و تبار تو را و نسلهای تو را به آن یوم القیامه خبر مییدهیم .آن
روز بی غروب .روز پنجیاه هیزار سیال ،آن ظهیر آتشیین کیه درهیای دوزخ بیه روی
گنهكارانی مثل تو باز میشود» (همیان .)392 :کارهای خیارقالعیادة خلیفیه بییش از هیر
چیزی او را به ابلیس شبیه میکند « .شاخصترین وجه خلیفة ما بی جیا همیه جیایی او،
سیال بودن او بود .از فضای بستة هزاران سال بیرون آمده و راه افتاده میان زندگانی این
روزگار» (همان .)399 :گاهی خلیفه یك چشم دارد و با یك چشم بیه جهیان میینگیرد.
«بی گمان یك چشمش باز است و زیر چشمی مردی [سام] را می پاید که در جوانی پیر
شده و برای او آشناست؛ هم از قدیم ،هم از آن که با یك چشمم نیمه گشودهاش بسیار
او را دیده است( »...همان ،ج.)931 :3
رستاخيز
در انتهای جلد سوم رمان ،فضایی ترسیم شده است که به اثبات فرضییة ایین پیژوهش
مبنی بر وجود اسطورة سوشیانس در رمان کمك میکنید .توصییفات پاییانی رمیان بیه
رستاخیز و رخدادهای پیش از آن شباهت زیادی دارد و این موضیوع مییتوانید دلییل
دیگری بر وجود این اسطورة ایرانی در رمان روزگار سپریشده مردم سالخورده باشد.

بازآفريني اسطورۀ سوشيانس در«روزگار سپري شدۀ مردم سالخورده» محمود دولتآبادي
« راستی آنا به سام گفته بود که نیاکان او تا نسل پدربزرگش زرتشتی بودهاند» (همان ،ج:3

 .)923توجه سام به زرتشت و اساطیر ایران باستان ،بسامد قابیل تیوجهی دارد« .سیام از
قول زرتشت می گفت آب را نباید آلود .کسانی که در کویرهای ما زراعت کرده باشیند،
معنای حرفهای او را خوب میتوانند بفهمند» (همان.)933 :
در جای دیگری جهان را اینگونه توصیف میکند:

مالح در پاسخ به سام ،دچار حیرت می شود و از جهان پیرامون خود میپرسد .خطیاب
به سام میگوید:
هیچ کس را نمی شناسم  ...از جمله تو را ...اینجا کجاست که این جور بی سر و
پایان به نظر می رسد؟  ...اکنون چه فصلی از سال است؟ چه وقتی از شیب و روز
و من کجا هستم؟ این لحظه آیا پایان نیست؟ پایان هستی آغاز نشده اسیت؟جزیرة
برمودا ،آخرالزمان ...تاریكی محض ...شب است یا روز؟ زمستان اسیت ییا بهیار؟
اینجا کجاست و من در کجا گم شدهام؟ هیچکس را نمیشناسم از جملیه تیو را ...
تو را ( ...همان.)529 :

مقایسة بخشهای مختلف متن رمان با نشانه ها و عالئم رستاخیز ،این پژوهش را بیه
اثبات فرضیه نزدیكتر می کند؛ تشابهاتی چون بازگشت به هاویه ،بیاران آتیش ،ایسیتایی
خورشید سرخ در آسمان ،ستارة دنباله دار ،سپید شیدن موهیای سیام در اوج جیوانی و
پیری زودرس،گوشه نشینی اهل خرد ،کم شیدن تفیاوت زمسیتان و تابسیتان و بیه هیم
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تجدید بهشت در روی زمین از پس یك دورة محن و مصایب و بالیای دهشتناک؛
تجدید بهشت؛ زیر ا جهان پلید شده است؛ پلید و ظلمیانی و شییطانی و در شیرف
پوسیدگی و فرو پاشیدن است .بلیه شروع شده و دنیا هیر سیو تیرک بیر مییدارد.
رستاخیز مردگان زمین خواهد لرزید و آتش چون باران فرو خواهد ریخیت .پیس
آن گاه فرو ریختن کوهها و انباشت درهها آغاز خواهد شد .بازگشت بیه اصیل اول،
به مبدأ...دجال .رجعت به هاویه و قحطی ...خشكسالی ...کوتاه شدن روزها ...پایان
برزخ ...تباهی ...افق آتشین ...هفت یا دوازده خورشید ...سرخ در آسمان ...دریاهای
خشك ...زمین خواهد سوخت ...باران ...سپس باران ،بیارانی سییلآسیا بیه میدت
دوازده هزار سال ...فساد تدر یجی هوش و اخالق آدمی ...ویرانی ابعاد حسیمانی و
زمان عمر به انجام رسیده شده باشد .فرار از چنبرة کیهانی ممكین نیسیت .مین آن
سوار را میبینم( ...همان490 :و .)499

خوردن فصول ،دگرگون شدن حرکت ماه و ستارگان ،جاری شدن خون بسیار بر زمین،
سیل و باران بسیارو  ...در متن رمان و نشانه حضور سوشیانس و رسیتاخیز نمییتوانید
اتفاقی باشد « .از ویژگیهای روز رستاخیز بعد از پیروزی خیر و نیكی بر پلیدی ،آرامیش
مطلق و رجعت به حالت آغازین است» (عاطفراد.)533 :9332 ،
در افسانههای یونانی توده های بی شكل و در هم و بر هم عوامل طبیعی را که پیش
از آفرینش جهان را فرا گرفته بود ،هاویه میگفتهاند .در الهیات خأل و آشیفتگی عوامیل
کائنات را هاویه می گویند .برخی هاویه را معادل دریای آتش می دانند .در این رمیان از

این واژه برای القای رستاخیز استفاده شده است .پلوتارک در کتاب سيماي قرص مااه،
که از عقاید ایرانیان زرتشتی تأثیر پذیرفته است؛ مینویسد« :بیگمان سیل و باران آتشی
کیه در آسییتانة رسییتاخیز بییر زمییین فییرو خواهیید ریخییت بییه معنییای تطهیییر زمییین از
آلودگیهاست .این جاری شدن آب آتشین ،ناپاکان را محو خواهد کرد» (بایار.)02 :9303 ،
جاری شدن و جوشیدن آب آتشین در رمان با این باور آیین زرتشتی شیباهت دارد.
در جایی از رمان سام در مقابل بدیها و نیروهای اهریمنی و جادویی چنین میگوید:
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در همان حین نمیدانم قیامتی داشت بر پا می شد ...او [خلیفه] گفت که همه جا با
ماست .خودش میگفت من دیگر نشسته نیسیتم در مییدان پنجیه مین برخاسیته و
ایستاده ام .بیا کنار من بایست  ...میبینی که دم به دم دارم قد میکشم اما دمی قیرار
می گیرم تا تو بتوانی کنار شانة من بایستی و از میان دو انگشتم نگاه کنیی بیه ییوم
القیامه (دولتآبادی ،ج.)420 :3

هفت انوشه
« سوشیانس به همراه شش تن از یارانش برای زدودن جهان از پلیدی و تاریكی تیالش
می کنند؛ با دیو اشموغی (اهلموغی) می جنگند و جهان را از وجود اهریمنیان و دییوان
پاک میکنند» (بهار .)31 ، 9334 ،این هفت تن عبارت است از :کیخسرو ،نرسیی ،طیوس،
گودرز ،پشوتن ،اغریرو و گرشاسب .بعد از آن با تحقق اتحاد آرمیانی تین و روان در
انسان ،بار دیگر آفرینش ،تلفیقی کامل از روح و ماده خواهد بود .آن گاه مردگیان زنیده
می شوند و رستاخیز به پا میشود .در این رمان ،شش پسر و یك دختر نییز خواننیده را
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به یاد هفت انوشه می اندازند که یاریگر سوشیانس در نبرد با دییو و پلییدی و تیاریكی
خواهند بود.
جدول تشابهات شخصيتهاي اساطيري و رمان روزگار سپريشدۀمردم سالخورده

اساطير

رمان

سه بعد شخصیت سامون /سام
سوشیانت /سوشیانس
دختر بلوچ /صنوبر /عذرا
گواگ پد ،مادر سوشیانس
هفییت انوشییه /هفییت تیین جاوییید شش پسر و یك دختر
ورجاوند
خلیفة چالنگ
ضحاک /دجال
رستاخیز  /بهشت نور /آرامش
رستاخیز /آخرالزمان
دورة دوم آفرینش :چیرگی نیكیی بیر دورة اوستا ابا که همة میردم بیرای کیردار
نیییك بییه یییاری اربییاب نیكییومنش خییود
بدی
میشتابند.
دورة سییوم آفرینش:آمیییزش نییور و دورة عبدوس و تاخت و تاز علیشاد
ظلمت و خروج اهریمن

رمان روزگار سپری شدة مردم سالخورده در سبك و سیاق رئالیسم جادویی ،ترکیبیی از
دنیای واقعی و وهمی و اساطیری ایجاد کرده است .به نظر میرسد کیه در زییر سیطحِ
واقعی و تا حدی تاریخی داستان که از اواخر دوران قاجار تا اواخر دوران پهلوی را در
فضایی داستانی گزارش میکند ،ژرف ساخت اساطیری داستان به اسیطورة سوشییانس،
موعود زردشتی اشاره دارد .قراینی که این فرضیه را تقویت و تأیید میکند عبارت است
از :نقش محوری شخصیت مهم داستان یعنی سامون که در چهار چهیرة سیه سیامون و
سام استحاله می یابد و بارها به بازگشت پیروزمندانه و دادآفیرین وی در قامیت منجیی
تأکید می شود؛ خلیفة چ النگ که نماد بدی و زشتی است و شخصیت و نقشی متنیاقض
نما و یادآور ضحاک یا دجال دارد و در برابر سامون قیرار مییگییرد؛ اشیاراتی کیه بیه
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آخرالزمان ،مهدی موعود ،روز رستاخیز و گسترش عدل و داد با ظهور منجی در جیای
جای داستان شده است؛ نقش پررنگ دختر بلوچ /عذرا /صنوبر مادر سامون و تأکییدی
که بر مناجاتها ،گفتگوها و تك گوییهیای وی در بیاب آرزو و یقیین وی بیه بازگشیت
فرزندش (سامون) در داستان می بینیم که یادآور و تداعی کنندة نام و نقش گیواگ پید،
مادر سوشیانس است؛ هم چنین اشارات روشنی که به دنیای اهریمنیی و انتظیار منجیی
است؛ بازآفرینی دورههای سه گانة آفرینش  ،هفت جاوید و رستاخیز ،همسنگِ روایتهای
مزدیسنایی آنها در این رمان دیده می شود .دیگر قرائن و نشانه هیای رمیان ،کیه فضیای
اساطیری آخرالزّمانی و سوشیانسی را بازآفرینی یا تیداعی میی کنید ،عبیارت اسیت از:
عمرهای طوالنی هزاران ساله ،تأکید فراوان بیر آینیده و شیكفتن آن در لحظیة اکنیون،
جامعة عدل ،تكامل بشری ،انقالب ،سواری که می آید ،کسی که گمشیده اسیت و پییدا
خواهد شد ،کسی به دنیا خواهد آمد ،نام خانوادگی سام کیه بیدخش اسیت (نخسیتین
مبشر سوشیانس) ،زنده شدن مردگان و بالعكس ،همه با او حرف میزنند اما هیچ کیس
او را نمی شناسد ،نامیرایی ،بی زمانی ،بی مكانی ،روز پنجیاه هیزار سیال ،امیام زمیان و
انتظار ظهور او ،زمین به سود تیو مییچرخید (ییادآور آییة «وَنرِییدُ أِن نِمُنِعَلِیا الِّیذِینِ
اسْتضعِفوا فِی الأِرْضِ وَنِجْعَلِهُمْ أِئِمَّةً وَنِجْعَلِهُمُ الوارِثین» قصص ،)5:یكی بودن منجیی و
معشوق ،قیامت ،برزخ سه هزار ساله ،انفجار عظیم و تبدیل هستی به نور خیالص ،فیال
حافظ :یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور ،یقین به بازگشت سامون ،نقل قولهای
سام از زردشت ،بازگشت به اصل اول ،جزیرة برمودا ،تداوم حییات طیوالنی ضیحاک/
دجال /خلیفه ،یك چشم بودن خلیفه و . ...
پينوشت
1. Amaryil Chandy
2. Saoshyant
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