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 اهيس «و دانيزي جرج» يالخراسان ابومسلم«ي خيتار رمان سهيمقا

  يكرمان زادهي صنعت »پوشان
  

   2، محمود شكيب1اقدم بابازاده عسگر
  

  دهيچك
 دانـش  و اوقاتي  سازي  غن لحاظ از معاصر دوران دري  خيتار رمان ةحوز در قيوتحق فيتأل

ـ ادب در حوزه نيا. است افتهي ي ا ژهيو گاهيا ج مردم،  بـه  قـدم ،  دانيـ زي  جرجـ  بـا  عـرب  اتي

 زادهي  صـنعت  نيعبدالحـس ،  همچوني  افراد زيني  فارس اتيادب در و شتگذا ديجدي  ا مرحله

 حـس  كردنـد  تـالش ،  شروطهمـ  دوراني  خـواه ي  آزاد ويي  گراي  ملي  فضا از متأثر ،يكرمان

 مـان ر« از ريتـأث  با لذا. زنديبرانگ خود خوانندگان در را  ملت راه دري  فداكار وي  پرست وطن

 سـد ر  يمـ  نظـر  بهي  ولكرد؛   فيتأل را» پوشان اهيس رمان «دان،يزي  جرج» يخراسان مسلم ابو

  .ست يابدد خواننده جلب وي سينو رمان در  دانيزي جرج قيتوف  به نتوانسته

 داستان عناصر به كارگيري  در سندهينو دويي توانا زانيم است، شدهي سع، مقاله نيا رد

  .رديگ رارق بررسي مورد دو آن تأثر و ريتأث وي سينو

  رمان زاده،ي صنعت دان،يزي جرج سه،يمقا پوشان، اهيس ،يالخراسان ابومسلم: يديكل واژگان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Askar.babazadeh@gmail.com     يخو دانشكده م،يكر قرآن معارف و علوم دانشگاهي علم ئتيه.  1

  تهران دانشگاه اريدانش . 2

 9/7/90:تاريخ پذيرش  31/3/89 :يافتتاريخ در
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  مقدمه

 هـم  در و دهيچيپ اريبس آن قراضان تا شيدايپ بدو ازي  عباس حكومتي  رخدادها

 عـت يب،  يعباسـ  حكومـت  جـاد يا. داردي  متعددي  اسيسي  اه  بيترك و است دهيتن

 يگروهـ  تيحاكم در انيعباس به انيامو از حكومت انتقال يا فهيخل يك با صرف

ــود،ي الماســ ــ بلكــه نب ــفراگي انقالب ــار در ري ــه اســالم خيت ــ حــساب ب ــآ يم  دي

 و مختلـف  جهـات  از انـد  دهيكوش بانياد،  آن ركنا در و مورخان )10:1387طقوش،(

ـ م از. بپردازنـد  جـستجو  بـه  مورد نيا در خود تخصص و حوزه به بسته ايـن   اني

. است افتهي ي ا ژهيو تياهم و جلوه،  يخيتاري  ها رمان فيتأل و نيتدوجستجوها  

 تـاكنون  .دهـد ب مـا  بـه  دوره آن  دربـارة    يا ژهيـ و اطالعات تواند يم ها آن ةمطالع

 عناصـر  لحـاظ  از اهـ   آني  بررس  وي  خيهاي تار   رمان ةدرباري  فراواني  اه  شپژوه

ـ ا تمـام  فـرض  بـا  لذا ؛است شده انجام مقاله يا كتاب قالب دري  سينو داستان  ني

 رمـان  در  را ادهز يصـنعت  و دانيزي  جرج تيموفق زانيم تا ميا شده برآن،  مقوالت

ـ امو قراضان و انيعباس حكومت شيدايپ موضوع باي  خيتاري  سينو . ميبـسنج  اني

ـ مقا بـارة   در تـاكنون  كه است نيا پژوهش نيا علت ـ  رمـان  سهي ي فارسـ  وي  عرب

ـ ا و اسـت  نگرفتـه  صـورت ي پژوهـش  ـ  اقــدام ني ي بــرا، خـود  حـد  در توانـد  يم

ـ ؤم كـه  هرچنـد . باشـد  گشا راه يبعد مشابهي  اه  پژوهش ـ  از فلّ  گـاه يجا «ةمقال

 دكتر خليل پرويني و دكتـر        تأليف »يعرب معاصري  سينو داستان در دانيزي  جرج


		� ������        «و هومن ناظمينان �� � تـأليف دكتـر   »����� ������� � ������� �� ��� ��

 وافـر ي  اه  بهره،  يعرب اتيادب و زبان انجمن مجله در شده چاپ هوهمن ناظميان 

  .است برده
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  يخيتار رمان

 سلـسله  ت،يشخـص ي  نوسـاز  بـه  كـه  شـود  يمـ  گفتـه يي  اه  رمان بهي  خيتار رمان

 پـردازد  يم گذشتهي  خيتاري  ها دوره ازي  كي ي فضاي  هوا و حال و روح حوادث،

ـ رو در گـسترده  وي  جـد ي  پژوهـش  بـه  دست اه    آن ةدوبار خلقي  برا و ي دادهاي

 و حـوادث  بـر  عـالوه  سندهينو،  راه نيا در) 51:1382،يآذري  معتمد.(زند يم گذشته

ـ ني اليخي اه تيشخص از اه تيموقع و حوادث انيم ونديپي براي  خيتار قيحقا  زي

 جنبهي  ستيبا  رمان نوع نيا در كه است ذكر انيشا ).16:1385،ينيپرو( رديگ يم بهره

ي هنـر  جنبـه  از رمـان  صورت نيا ريغ در كه چرا بچربدي  خيتار جنبه بري  ليتخ

 رددگـ   يمـ  بـدل  صـرف ي  خيتار منبع يك به و ديگرا يمي  خيتار جنبه به و خارج

  .)28:2006 وسف،يال.17، همان(

  

  دانيزي جرج

ي جرجـ  پرداخته، انيعباس اميق ةمسئل به كهي  مورخاني  نوع به يا و بانياد ازي  كي

 آمـد  ايدن به روتيب در م1861سال در او. است،  عرب مشهور سينو رمان دان،يز

 از پـس  امـا د؛  شـ ي  داروساز مدرسه وارد،  ييابتدا التيتحص گرفتن فرا از پس و

، سـرانجام  نكهيا تا آوردي  روي  نگار روزنامه كار به و ردك ترك را دانشگاه،  يمدت

 آثـار ، اسـالم  خيتار ةحوز دري و از. درگذشتي  مغز سكته اثر در م1914سال در

 مانده،  ياج  هبي  خيتار رمان كي و ستيب و» اسالم تمدن خيتار «جمله ازي  متعدد

، ربعـ  ادب دري  خيتـار  رمـان ي  تعدادي  البستان ميسلي  و از شيپ هرچند؛  است

ـ يپرو( بود كرده خلق ـ نو نينخـست  او). 18:2009 القـاعود،  و16:1385 ،ين  عـرب  ةسندي

 بـه  راي  اسـالم ي  خيتـار  وي  علمـ  مطالـب  ،يياروپا سندگانينو سبك به كه است

ــورت ــان صـ ــشار، رمـ ــوظ،( داد انتـ ــ و 85:1998 محفـ ــدالتواب، ديسـ  و 53:2007عبـ

 رماني  اصل وي  قيحقي  شوايپي  و،  قتيحق در) 100:1963بدر، طه و 19:2009القاعود،
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 داستان پدر »اسكات والتر«از اه    رمان نيا در دانيز .است عرب اتيادب دري  خيتار

  .)12:1998حمدان، و 131:1378،ييرجا( بود متأثر اروپا در كيرمانتي خيتار

  

  يكرمان زاده يصنعت نيعبدالحس

 كرمـان  ورمـشه  سندگانينو از زاده، يصنعت نيعبدالحس گر،يد سينو رمان و بياد

ي كـودك  نيسـن  در او. شـد  متولـد  كرمـان  دري  قمـر  1313قعدهيذ18 در كه است

 را »نقـاش ي  مـان «و »مزدك انتقامخواهان«مشهوري  رمانها و داد دست از را پدرش

 معتقـد  تيآدم دونيفر كه چند هر درآورد؛ ريتحر ةرشت بهي  سالگ شانزده سن در

 آن بـا  و كـم  وسال سن آن دري  شخص چناني  برايي  اه  كتاب نيچن نوشتن است

 شخـصاً  را خـود ي  گدزن گذران بوده ريناگزي  و چون است، محال،  اندك ةمطالع

ـ ا خيتـار  ةدربـار  راي  ا توشه نيچن توانسته ينم جهينت در و كند نيتأم  باسـتان  راني

  .)67:1357ت،يآدم( باشد اندوخته

ـ نو اريبـس  ضـعف  زادهي  صـنعت ي  بعـد  آثـار  كـه  است ذكر انيشا  در را سندهي

 رييتغي  كل به،  آثاري  ها يژگيو،  سپس و دهد يم نشان،  يخيتار مطالب به پرداختن

  .)372:1377،ييباال( ابدي يم

  

 يخراسان ابومسلم رمان

 اسـت  دانيزي  جرج رمان نيدوازدهم و دارد حهفص هفده و ستيدو،  داستان نيا

  .)421:2000،يالصاو( است آورده در ريتحر ةرشت به م1904 سال در را آن كه

ـ امو حكومت اواخر در كه شودي  م آغاز آنجا از داستاني  ماجرا  در ابومـسلم ،  اني

. شـود  يمـ  ور   هروب گلنار نام به شهر آن دهقان دختر با آنان هيعل اميق اعالم با مرو

 آگـاه  ازدواج و زنان ازي  و امتناع بري  مبن،  ابومسلمي  اخالق صيخصا از كه گلنار

، واسـطه  عنـوان  بـه  را ضحاك نام به شيوخ خادم اش، مهيند با مشورتي  ط بود
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 كـه  ضـحاك ،  انيـ م نيا در اما كند؛ عالقه ابرازي  و به تا رستدف    يم ابومسلم شيپ

 مرحلـه  به مرحله،  شيخوي  شخص مقاصد انجامي  پ در بود خوارج ةفيطا از خود

 از اطالع با ابومسلم، سرانجام امااست؛  خود اهدافي اجرا دنبال به منش، رييتغ با

 قتـل  مـأمور  را شيخـو  افراد ازي  يك،  گلناري  واقع تين شدن برمال وي  و دمقاص

 را ابومـسلم ،  منـصور  ةواسط به چهره، رييتغ با دوباره ضحاك اما كند؛  يم ضحاك

  .)1998ابومسلم، دان،يز( دشو يم گلنار و ابومسلم وصال از مانع و رسانده قتل به

  

  پوشان اهيس رمان

، صـفحه  پـنج  و هـشتاد  و صـد  در كه استي  رمانك زاده يصنعتي  ها رمان ازي  كي

، يخراسـان  ابومـسلم  كـه  شـود  يم آغاز آنجا از داستاني  ماجرا .است شده ميتنظ

انتقام  انيامو از گيرد  مي ميتصم،  نديب يمي  امو حاكم از كهي  ا شكنجه يپ دري  روز

 از هكـ  خـالل  ابوسلمه با برخوردي  ط،  نانيا هيعل اميق اعالم با بعد سالهاو  . بگيرد

 ظاهراً ،يا اشاره با و شده آشنا، يو دختر، دالرام با، بود انيامو هيعل اميق طرفداران

 اميق از فراغت از بعد به را وصال ام،يقي  ها مشغله طرح با اما شود؛ يمي  و عاشق

ـ ن شدن برمال و مخالفان تمام سركوب از پس بعد، اه    مدت و دينما يم موكول  تي

ـ  محبت سرانجام و رساند يم قتل به راي  و خالل، ابوسلمهي  واقع  دالرام و او نيب

 محكـوم ،  قتـل  بهي  عباس منصور ةنقش ةواسط به زين خود و گردد يم بدل نفرت به

  .دشو يم

ي هـا  جنبـه  مطالعـه  به خوانندگان جلب هدف باي  خيتاري  اه    رمان كه آنجا از

 تـوان  يمـ  نـد، ده يم ونديپ عاشقانه نيمضام با راي  خيتار حوادث و مسائل خ،يتار

 لـذا  دارنـد؛  راي  خيتار رمان صيخصاي  اديز حدود تا رمان دو نيا كه شدي  مدع

ـ م كه ميشد برآن نكيا ـ نو دويي  توانـا  زاني  داسـتان  عناصـر  نشيگـز  در را سندهي
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 مورد...و گفتگو ،يپرداز تيشخص و تيشخص د،يد ةيزاو طرح، ازجمله ،يسينو

  .ميده قرار قيتطب و سهيمقا

  

  طرح

 بـا  را داسـتان  عيوقـا ي  ا رشته همچون كه است داستان چارچوب رنگ،يپ يا طرح

 پراكنده عيوقا اتصال باعث و زند يم ونديپ هم به اه    معلول و اه      علت ازي  ا سلسله

ـ  ةرابطـ  حوادث، انيم طرح .شود يم مجزا و  از را  آنهـا  كنـد،  يمـ  جـاد ياي  عقالن

. خـــشدب يمـــي هنـــر وحـــدت، داســـتان بـــه و آورد يمـــ رونيـــبي آشـــفتگ

ـ   يم اساس نيا بر)187:138كوبخت،ين( ـ   مهـم  ازي  يكـ  را رنـگ يپ وانت  عناصـر  نيرت

 از نـاهمگون  و هـدف  يبـ ي  ا مجموعه داستان آن بدون كه دانستي  پرداز داستان

 هر)69:1385،يرصادقيم از نقل به دادخواه( بود خواهدي  داستان عناصر گريد و حوادث

 سندهينو سپس ؛ابدي يم گسترشيي  اه    نبحرا با و آغازي  افكن گره باي  داستان طرح

 نيبـاالتر  كـه  اوج تـا  را او و ختـه يبرانگ را خواننده جانيه،  قيتعل حالت جاديا با

ـ  طـ  بـا  آنگـاه  .كشاند يم است داستان جانيه ةنقط ـ  ريسـ  كي ي  بـه  راي و،  ينزول

ـ ادب ،يرصـادق يم( ندك    يم تيهدا،  داستان انيپا ويي  گشا گره -295:1376 ،يداسـتان  اتي

 به جوان دو اين است كه    » ابومسلم «رمان در دانيزي  جرج  برگزيدة   طرح ).297

 كـه ي  طرحـ  و ؛اسـت  داده نـشان  گريدهمـ  بـه  منـد  عالقه را گلنار و ابومسلم نام

 را دالرام و ايـن اسـت كـه ابومـسلم        دهيبرگز » پوشان اهيس «رمان در زاده يصنعت

، يمـوانع  بـا  منـدي     هعالقـ  و عشق نيا اما ؛است داده نشان گريهمد به مند عالقه

 آن ز،  طرح عنصري  ها مجموعه ريز ازي  يك عنوان به كه دشو يمي  ماتينامال دچار

 به گاه كه استي  دشوار تيوضعي  افكن گره از منظور .شود يم تعبير   يافكن گره به

، دارد  وجود كه رايي  اه    نگرش و روشها و ها برنامه و شود يم ظاهر،  يناگهان طور
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 عامـل  و دهـد  يمـ  قـرار  گـر يدي  روهـا ين برابـر  در را تيشخـص  و هدد    يم رييتغ

  .)72:1385،يداستان ،عناصريرصادقيم( آورد يم جوده وب را كشمكش

ـ  يمـ  را آن شتريب خواننده باشد رت معقول هرچهي افكن گره، شديادآور   ديبا  ؛سنددپ

 متسـ  بـه  خواننـده  دادن سوقي  برا را الزميي  توانا،  معقول ريغي  افكن گره چون

  .كند يمي دگز دل وي خستگ دچار راي و و نداشته رمان مطالب

 ساده آني  ها گره داستيپ » پوشان اهيس «رمان حوادث و موضوعاتي  ورا از 

ـ ني خبر،  خورده وتاب چيپ و متعددي  ها گره از آن در و استي  عدب تك و  ؛ستي

ـ ق امورات به ابومسلم اشتغال توان يم را موجود گره تنها،  رماني  ابتدا در مثالً  امي

 عمـر  بـن  يوسف بواسطه كه روز آن دري  و كه. )19-11:1320زاده، يصنعت( برشمرد

 برداشته مروتاني  ب نيا سر از دست من كه است محال... « :گفت شد يم مجازات

  .)21همان،( »...و ميننما را مظلومان حق احقاق و

 داستان گره،  گلنار و ابومسلميي  آشنا از پس ،»يخراسان ابومسلم« رمان در اما

 قابل ةنكت. شود يم آغاز دشمنان با مبارزهي  برا حركت جهت ابومسلم برعزم يمبن

 بـه ي  شخصي  معرف با دانيز كه است نيا،  دارد وجود،  رمان نيا گره در كهي  تأمل

 زده غفلت را خواننده او، دادن نشان ابله زين و بود گلنار خادمان از كه ضحاك نام

 بـه  گلنـار  و ابومسلم،  مشكالت شدن برطرف با است كينزد كه هرگاه و كند يم

 »صـالح  «را او و دهـد  يمـ  نـشان  را) ابلـه ( ضـحاك  ازي  گريد صورت برسند هم

 وصـال  از مانع بود، خوارج از،  اصل در كه حالت و افهيق رييتغ با فرد نيا نامد يم

 ازي  سـر  كي ي ط و گلنار و ابومسلمي  دور اه    مدت از پس،  باز و دشو يم دو نيا

 او و داده رييتغ را صالح افهيق دوباره دو، نيا وصال شدن كينزد با باز مشكالت،

 يـك   كـه  آنگـاه  نكـه يا،  توجـه  قابل زين و دينما يمي  معرف منجم يك عنوان به را

 و صـالح ( ممـنج ي واقع ةچهر ارب  نيا د،شو يم برطرف ابومسلم مشكالت ازي  سر
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ـ  ةفاصـل  دوبـاره  و گردد يم روشن ابومسلمي  برا) ضحاك  گلنـار  و ابومـسلم  نيب

  .دشو يم شتريب و شتريب

 قـدرت  كـه  گرفت جهينت توان يم، رمان دو نيا در موجودي ها يفكنا  گره مورد در

ي نـوع  بـه  و. اسـت  زاده يصنعت رمان از شتريب اريبس،  دانيز رمان در ها گره جذبه

ـ  و تـو  تودري  خراسان ابومسلم رماني  ها گره گفت توان يم  اسـت  دهيـ چيپ مهـ   هب

 خود تقو به داستان انيپا تايي  ابتدا گره همان » پوشان اهيس« رمان در هك    يدرحال

 مرحلـه  يك از كه است رفته شيپي  زمان ريس بيترت به حوادث ريس و استي  باق

 زاده، يصـنعت  رمـان  در گفـت  توان يم جرأت به و ،شوند يمي  ط،  يبعد ةمرحل به

ـ ا و يافت انتو ينمي  گره شده ياد مثال زج  هب ـ ز حـدود  تـا  ني ـ  ازي  ادي  آن ةجذب

  .است كاسته

 در كـشمكش  بـه  منجـر ،  خـود  بـه  خود،داسـتان  دري  افكن گره آنكه به باتوجه

ي زنـدگ  و انـسان  در كشمكش و جدال عنصر شد آور ياد توان يم شود يم داستان

ـ ا بـود  خواهـد  و بـوده  امتيق تا خلقتي  ابتدا از او  در زيـ انگ جـان يه عنـصر  ني

ـ نو هر و بوده طرح لوازم از زيني  سينو داستان ـ ا توانـدبا  يمـ ي  ا سندهي ، كيـ تكن ني

 باشـد  داشـته  همـراه ،  تيميصـم  بـا  داسـتان ي  فرودها و فراز در را خود مخاطب

  .)72:1384ان،يتراب(

 كـشمكش .2ي  جـسمان  كشمكش.1: كرد ميتقس نوع چهار به توان يم را كشمكش

  )74-73:1285،يقرصاديم(ياخالق كشمكش.4  يعاطف كشمكش.3ي ذهن

 كـه  گرفـت  جـه ينت تـوان  يمـ ،  رمـان  دو هـر  در موجود كشمكش بهي  نگاه با

 يوسف با ابومسلمي  يعن. استي  جسمان نوع از نهاي آ دو هر در موجود كشمكش

ـ يام و عبدالملك بن هشام عمرو بن  حـال  در،  مـروان  و اريسـ  بـن  نـصر  وي  رعل

 ةدسـت  و دار و ضـحاك  بـا  ابومـسلم ،  »يخراسـان  بومـسلم ا« رمـان  در و اند مبارزه

  .است نبرد حال در انيامو و اريس نصربن و خوارج
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 قـدرت  چه هر كه است نيا است مطرح داستان در كشمكش مورد در كهي  ا نكته

ـ ب آن تيجذاب باشد برابر كشمكشي  ها  طرف  ةمـسابق  مـثالً . اسـت  بـاالتر  و شتري

 و است فيضع ميت با ود آن ازي  يك مسابقه از باتريز ندم    قدرت ميت دو نيب فوتبال

ـ ن اسيق قابل باهم ميت دو نيا قدرت چون ـ ن جدالـشان ،  ستي ي چنـدان يي  بـا يز زي

ـ ا كـه  است ابومسلم و ضحاك نيبي  اصل كشمكش ،»ابومسلم« رمان در. ندارد  ني

ـ  رقابت. است دهيبخش رمان بهي  خاصيي  بايز،  خود نوع در ها  كشمكش ـ ا نيب  ني

ـ هو كه رديگ يم خود بهي  تر يجد صورت،  آنگاه دو  توسـط ،  ضـحاك ي  اصـل  تي

  .)124:1998 دان،يز( دشو يم روشن، ابومسلمي برا دار خزانه ميابراه

ي و قتـل  بـه  ميتـصم شـود،       يمـ  آگـاه  ضحاك تيهو از ابومسلم آنكه از پس

 ،يو از انتقام هدف با و داده رييتغ را شيخو افهيق دوباره زين ضحاك اام؛  رديگ يم

  .)149 همان،( رديگ يمي  عباس دعوت صاحب م،اما ميابراه قتل به ميتصم

ـ با مقابلش بتواندي  كس خود، بتيه و قدرت چنان آن با ابومسلم نكهيا  و ستدي

ـ اي  بـرا  سندهينو و استي  دشوار كار،  باشد داشته انتقام قصد او از  بتوانـد  كـه  ني

 هجلـو  باتريز را دو آن نيب جدال آن بالدن  هب و داده نشان را ابومسلم بيرق قدرت

 كـه  چـرا  ؛دهـد  يمـ  نشاني  اساس و رت    بزرگي  هدف را ابومسلم بيرق هدف ،دهد

ي ساز صحنه نيا و است بزرگ و قدرتمندي  اه  انسان مخصوص بزرگي  اه  هدف

  .دارد سندهينو رتبح از نشان

ي گـر يد موارد و شود يم ن ختم مورد نيهم به فقط،  ابومسلم و ضحاك نيب جدال

  :اند از عبارت كه دارد زين

 يـاران  از كـه  ريكث بن مانيسل و ابومسلم نيبي  افكن اختالف به ضحاك ميتصم. 1

  .)154 همان،( بود ابومسلم برجسته

  )187همان، (قيحقا دادن جلوه وارونه و گلناري برا نيدروغ اخبار انتقال و نقل. 2
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 غافـل ،  ابومـسلم ي  يعن كشمكش، گريد طرف ذكاوت و توان ذكر از سندهينو البته

 ميابـراه  بودند،ي  فرار حانهير و گلنار همراه به ضحاك كه آنگاه مثالً است؛ نشده

 از تـا  فرستد يم اه  آن دنبال منجم صورت به دلمبي  ا افهيق و نقش در را دار خزانه

 و ديآ يبرم شيخو تيمأمور ةعهد ازي  خوب به ميابراه .گردد باخبر آنهاي  ها نقشه

  .كند يم آب بر نقش را ضحاكي ها نقشه تمام

ـ ن ضـحاك  آن در كه رسد يم اوج به آنگاه ابومسلم و ضحاك نيب كشمكش  زي

 خبـردار  را او اتفاقـات  تمـام  از و شـود  يم منصور دربار وارد منجم يك نقش در

 اگـر  و دارد خالفـت  در طمـع  چـشم  ابومسلم كه كند يم كيتحر راي  و و كرده

 مـنجم  بـه  منـصور  .رفـت  خواهـد  دسـتش  از خالفـت  شد،ينديني  ا چاره منصور

 جـواب  در ضـحاك . دارد ابـا  دربـار  بـه  آمـدن  از ابومسلم كه ديگو يم )ضحاك(

ـ بگ كمـك  اوسـت  دربـار  در كه   مييحا نام به يمنجم آن از ديگو يم ـ ا بـه  رد،ي  ني

ـ ن حـسن  از آن در و نوشـته  ابومسلم بهي  ا نامه بخواهد مييحا از كه صورت تي 

ـ ا ةليبوسـ ،  سرانجام )193-189:1998 دان،يز.(دهد خبر ابومسلم به منصور  نامـه،  ني

ـ  كـشمكش  نجـا يا در و رسـد  يمـ  قتـل  به و گردد يبرم منصور شيپ ابومسلم  نيب

  .رسد يم انيپا به ضحاك و ابومسلم

 و خلـق    متعـدد، ي  اهـ     كـشمكش نويسنده با ايجاد     كه ميكن يم مشاهده نيا بنابر

 كنـد و  و مي  مشتاق و كنجكا   داستان ادامه به را  است، نيتكو شرف در كه يعيوقا

 يـا  قيتعل به آن از كه استي  زيچ همان،  نيا و زديانگ يبرم را او التهاب و جانيه

 نيطـرف بحران پديده آمده در اين داستان، اين است كـه     .دشو  يم تعبير   وال و هول

ـ  ؛انـد  دهيرسـ  شيخوي  زندگ تينها به،  كشمكش  منـصور  توسـط  ابومـسلم ي  يعن

ـ  زينيي  گشا گره و. نيهمچن زين ضحاك و رسد يم قتل بهي  عباس ـ ا هب ـ ترت ني ، بي

ـ  موجـود ي  معماها و رازها همه و گردد يم خلق  و شـود ي  مـ  گـشوده  آنـدو  نيب

 ممكـن  و نندك  يم دايپي  آگاه خود تيموقع به و شده نييتع فرد دو هر سرنوشت
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ـ ا است ـ موقع ني  عناصـر  ،يرصـادق يم( هـا  آن ضـرر  بـه  يـا  باشـد  آنهـا  نفـع  بـه  تي

  .)77:1285،يداستان

 طـرف  يـافتن  غلبـه  داردي  خاصيي  بايز رمان نيا در موجود جدال در كهي  ا نكته

 غلبـه  فوتبـال  ةمـسابق  در كه ورط  همان. است قدرتمند طرف بر كشمكش فيضع

  .ندك يم شتريب را جانيه و داردي شگفت ويي بايز، يقو ميت بر فيضع ميت يافتن

اين است كـه      تقيحق ،»پوشان اهيس «رمان در عنصر نيا استعمال مورد در اام 

 زحمت به ميباش كشمكش و جدال دنبال به هرچه آني انيم تايي ابتدا صفحات از

 طـرف  و ابومسلم،  كشمكش نيطرف ازي  يك،  رمان نيا در .افتي ي شاهد توان يم

 غالب آنها بري  زحمت چيه بدون ابومسلم كه باشند يم فيضع اريبسي  افراد گر،يد

، مثـال  عنـوان  به. است ساخته فيضع اريبس را آنيي  بايز كه است نيا و شود يم

ـ اخت در گروگـان  عنـوان  به را،  كوفه حاكم،  عمر بن يوسف ابومسلم، كه آنگاه  اري

، حـاكم  يـك  عنوان به عمر بن وسفيي ي گو كه نمود مجازات را او چنان گرفت،

  .)68:1323زاده،ي صنعت( نداردي قدرت چيه

ـ با كـشمكش ،  نكهيا گريد ةنكت و  در؛  باشـد يي  حـدها  و جاو حالـت ي  دارا دي

ـ ا در ابومـسلم  كـشمكش ي  اه  طرف دادن نشان فيضع نيهم كهي  حال ، رمـان  ني

  .است شده بزنگاه و اوج ةنقط و بحران شيدايپ عدم سبب خودبخود

  

  يپرداز تيشخص

ـ نما و داسـتان  در كـه  راي  ا شـده  ساخته اشخاص ، شـوند  يمـ  ظـاهر  ... و شنامهي

 طول در سندهينو كهي  هنگام )84:1385 ستان،دا عناصر ،يرصادقيم( نامند يم تيشخص

 كنـد،  يمـ  فيتوصـ  را اهـ   آن رفتـار ي  چگـونگ  و اشخاص اتيذهن و اتين داستان

  .)74:1384ان،يتراب( است كردهي پرداز تيشخص
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ـ نو رمان در عنصر نيا تياهم ذكر در  ازي  اريبـس  كـه  شـد  متـذكر  بايـد ي  سي

 رضـا  و نيپـرا  الرنـس  ولـف،  ايـ نيرجيو ،ييونـس  ميابراه همچون ظرانن    صاحب

  .)61:1381ان،يعبدالله( اند دانستهي داستان هر عنصر نيرت   مهم را تيشخص ،يبراهن

 نكـه يا انـد  دانستهي  پرداز تيشخص تيموفق مالك را آن كهي  اساس نكات ازي  كي

ـ ز باشـد،  متفـاوت  آن آغـاز  در تيشخـص  بـا  داسـتان  انيپا در ديبا تيشخص  راي

 دسـت  شـناخت  و نشيـ بي  نـوع  به ديبا تجربه نيا از پس و گذرانده راي  ا تجربه

  .)62همان،( باشد يافته

 ؛كـرد  مالحظه » پوشان اهيس« رمان در وضوح به توان يم را قاعده نيا مصداق

 و قـدرت  بـا  و است حوادث بالمنازعه قهرمان ابومسلم،  رماني  ابتدا در كه آنجا

ـ نما يمـ  سـرنگون  را هيام يبن حكومت،  ريتدب  و شـده  نيمـسلم  ةفـ يخل احسـفّ  .دي

ـ نما يمـ  نييتع خراسان حاكم عنوان به را ابومسلم ـ ا در .دي  از منـصور ،  هنگـام  ني

يـي  دارا و امـوال ي  و از و رفتـه  ابومـسلم  نـزد  بـه  تا  شود يم مأمور احسفّ طرف

 ابومـسلم  سـر  بر كه بود صاعقه همچون منصور اقدام نيا مطالبه كند     را خالفت

 سر بر وقت آن دري  ا صاعقه اگر... «  :است هآمد رمان در كه همانطور آمد فرود

  .)167:1323زاده، يصنعت(» ...بود منصور سخنان استماع از بهتر خوردي م ابومسلم

 شـد  باعـث  و شـد  وارد ابومسلم بهي  ديشدي  روح ةضرب،  بعد به موقع آن از

 ةگذشـت  كردار و اعمال دري  اندك و شود دگرگون،  يكل ورط  هب ابومسلم تيشخص

  :كند شهياند و رتدب خود

ي اسـب  بـر  سـاعت  آن تـا  كهي  كس و يافته توسعه االتيخ نيا اندك اندك... «

 بـه ي  دمـ  ديـ گو سخن او با نداشت آني  يارا چكسيه و نشسته سركش و تندرو

ـ . )173همـان، (»...و شـد  متنبـه  شيخو كرده از و آمد خود ابومـسلم  «رمـان  در اام 

ـ ا و نداردي  تحول و رييتغ چيه آنهاي  روح حاالت و تهايشخص» يخراسان  يـك  ني

ي الفـاخور  حنـا  كـه ي  طـور  همـان . گـردد  يمـ  محـسوب  آني  براي  اساس ضعف
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 احـساس  كـه ي  طـور  به. است نداشته اه    تيشخص بهي  كاف توجه دانيز: ديگو يم

ـ نو كه هستنديي  ها عروسك همانند بلكه اند زندهي  موجودات اه    آن ميكن ينم  سندهي

  .)193:1424 ،يخور الفا(  است آورده در تحرك به را آنها خواسته هرطور

 مراجع و منابع در اشخاص مشهور اتيخصوص ذكر به موارد ازي اريبس در دانيز

 بـا  و شجاعي  فرد ،يخيتار كتب تمام در ابومسلم مثالً. است كرده بسنده مختلف

ـ  زين » ابومسلم« دررمان لذا. )20:1966نجم،( است شدهي  معرف ريتدب ي معرفـ  نيچن

 اهيسـ « رمـان  در و عـام  طـور  بـه ي  فارسـ ي  رمانها در صهينق نيا البته .ستا شده

 اكتشاف روند در افرادي  شخص اتيخصوصي  يعن. داستيپ خاص طور به » پوشان

 مطرح رمان در كه اه  آن وجود يا تيهو ازي  ا جنبه تنها و شود ينم آشكار داستان

  .)194:1382ان،يمحمود( استه  آني اجتماع وي شغل تيموقع همان، است

 ميتقـد  آمـاده  و كامـل  صـورت  بـه  خوانندهي  برا را تيشخص دانيز درضمن

 مثالً. )12:1998دان،يز(كند ينم ذكر اوي  قبل سوابق و گذشته ازي  زيچي  عني كند؛ يم

 بلوغ به كه استي  فرد ميكن يم مشاهده،  رمان در بار نياولي  برا را ابومسلمي  وقت

 ،»پوشـان  اهيس« رمان در كهي  حال در .است دهكر آغاز را خود اميق و دهيرس كامل

 فروشان، برده بازار در كه بودي ا برده كند،ي علن را خود اميق نكهيا از قبل ابومسلم

 نيچنـد  از پـس  و بـود  شده گذاشته فروش معرض در فروش برده عذراء توسط

  .شود يم ليتبدي مبارز به آموزش و تجربه كسب سال

ـ ا بـه  تـوان  يم زين مذكوري  ها داستان در تيشخص ارائهي  ها وهيش جمله از  ني

 بـه ،  گاه و حيصر طور به،  گاه سندهينو ،»پوشان اهيس «رمان در كه كرد اشاره نكته

ي زيست ظلم مثالً. كند يمي  معرف خواننده به را داستانش تيشخص،  حيصر ريغ طور

ـ آم عتابي  ها جمله با را ابومسلم  يوسـف  بـا  مخالفـت  مـورد  دري  و از كـه ي  زي

 مقدمه در اي و. )17:1320زاده،ي  صنعت(دهد    نشان مي  كند يم نقل كوفه حاكم عمر نب

 را ابومـسلم  تيشخـص  پرده يب و ميمستق طور به سندهينو كه مينيب يم رمان نيهم
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 تيخاص در امر نيا علت رسد يم نظر به) 5و 4همان،( كند يمي معرف خوانندهي برا

 ذكـر  بـا  داشـتند ي سـع  آنهـا  سندگانينو كه است نهفته، يفارسي خيتاري اه    رمان

 را خـود  كشوري  خيتار مفاخر و باستان رانيا دوران خود، ةگذشت اوضاع و احوال

ـ ا يك جاديا ديام و آورده خاطر به  نفـوذ  و سـلطه  از كـه  را مقتـدر  و بـزرگ  راني

 قـدرت ،  ديـ جد نوع انيشاگ  وجهان انيوج  جنگ برابر در و بوده امان در گانگانيب

 خواننـدگان  دل در باشـد،  داشـته  را خود سرنوشت وي  هست از دفاع وي  ستادگيا

ـ ب شيگرا دانيز،  مقابل در اما. )1357،2/228پور،  نيآر(كنند زنده  فيتوصـ  بـه  شتري

 جستجو،  عامل دو در توان يم را آن علت كه است داشته اه  تيشخص ميمستق ريغ

  : كرد

  ؛بودي ميتعل، شتريب كهي خيتاري ها رمان فيتأل ازي و هدف در) الف

  )18:2007،يحمداو.(انهيگرا يمل التيتما به شيگرا ازي وي دور در) ب
  

  گفتگو

 مـشابه  هـم  بـا  باًيتقر است، شده مطرحي  ادبي  ها گفرهن در گفتگو از كهي  فيتعر

  .)466:يداستان عناصر ،يرصادقيم:(است

 و است ديعقا و افكار مبادله و  باهم كردن صحبت و مكالمهي  معنا به گفتگو«

  .»شود يم برده كار به... و داستان و شعر در

 ذهـن  در آزادانـه  اي شود، يم بدل و رد شتريب يا شخص دو نيب كه راي  صحبت«

  .»نامند يم گفتگو د،يآ يم شيپي ادبي اثر دري واحد تيشخص

ـ قب ازيي  هـا  يژگـ يوي  ستيبا داستان در گفتگو نكهيا است مهم آنچه اما ي صـدا  لي

 درون و اطالعـات  سـتد  و داد ت،يوضع و تيواقع با نطباقا ،يساز آماده ،يدنيد

  .)59:1374 شاب،يب( باشد داشته راي كاو



  ...دانيزي جرج» يالخراسان ابومسلم«ي خيتار رمان سهيمقا                                          

 

99 

ـ  موجـود ي  گفتگـو  توان يم » ابومسلم «رمان بهي  نگاه با  در را طـرف  دو نيب

ـ هو شـناخت  با ابومسلم كه آنگاه ژهيو به و دكر تجسم،  دگانيد مقابل ي  واقعـ  تي

ـ ز( دهد يم رييتغ را خود كالم لحن ضحاك،  دوسـت ،  وخواننـده . )126:1998 دان،ي

 نكـه يا بـا  پوشـان  اهيسـ  رمـان  در امـا . كند دنبال تيجد و لذت با را داستان دارد

 بـه  را جيمهـ  و خاص اطالعات آن اما موجزند و كوتاه اريبس گفتگوهاي  ها جمله

ـ ي  گفتگـو  بـه  تـوان  يمـ  مثـال  عنوان به. دهند ينم انتقال خواننده  و ابومـسلم  نيب

 ابوسلمهي واقع هدف ازشناخت پس ابومسلم آن در كه نمود اشاره خالل لمهابوس

 .داد قرار خطاب مورد راي  و بود انيعلو دنيرس حكومت به طرفدار درون در كه

 هـا  صـحنه  و تـر  زنـده  اشـخاص  كـه  كنـد  ينم احساس خواننده داستان نيدرا اما

؛ كند ينم برقرار داستان با را الزم ارتباط،  آن تبع به و ترند يگزارش ريغ و تر يواقع

 را الزمي  هنر شكل،  داستان و كند    يم احساس داستان در راي  راو حضور كه چرا

  .ندارد

 تيوضـع ،  مثـال  عنـوان  به كه باشدي  طور ديبا داستان در گفتگو برآن، عالوه

ـ ب نوع دري  شخص هري  فرهنگ وي  اجتماع ،ياقتصاد ،يليتحص  شيهـا  گفتـه  و اني

 از كـامالً ،  ابومسلم خاص ذكاوت و هوش ابومسلم رمان در هك  مثالً .شود آشكار

 تنهـا  ابومـسلم ي  گفتگوهـا » پوشان اهيس« رمان در اما داست،يهو او كالمي  ال  هالب

  .دهد يم نشان راي وي سلحشور وي جنگاور قدرت

  
  ديد هيزاو

 ليتـشك  حـوادث  ذكـر  و گفتگو ف،يتوص ازي  كل طور به انتها تا ابتدا ازي  رمان هر

 بگـذارد؛ ي  كـس  چـه  عهـده  به را داستان نقل ويي  بازگو سندهينو كه نيا. دشو يم

ي هـا  صحنه ييبازگو و نگرش ةنحو پس؛  است ديد ةيزاو انتخاب يپ در اصطالحاً

  .)33:1384ان،يتراب( نامند يم ديد ةيزاو را داستان
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  :از دان عبارت كه اند كرده ميتقس گروه پنج به آنها ديد ةيزاو لحاظ از را ها داستان

ـ روا -4   نامـه  تيـ روا -3  شـخص  سـوم  و كـل ي  دانـا  -2ي  تيروا من -1  تي

  .)410-394: 1385 ،يرصادقيم(يي گو تك -5  گونه يادداشت

 سـوم  و كـل ي  دانـا  نـوع  از است رفته كار به مذكور رمان دو در كهي  ديد ةيزاو

 گـزارش ،  خواننـده  بـه  را داستاني  اه  تيشخص،  سندهينو،  آن در كه است شخص

 .كنـد  يمـ  فيتوصـ  را مكـان  و زمـان ي  چگـونگ  و تيموقع و تيوضع و دهد يم

ـ نو دست داستان، تيرواي  برا كلي  دانا ديد ةيزاو از استفاده  بـاز  كـامالً  را سندهي

 سـخن  اهـ   آن زبـان  از و رود يم اه    تيشخص درون بهي  راحت به او است، گذاشته

  .)25:1384،ينيپرو(  پردازد يم حوادث نقل به و ديگو يم

 را خواننده نقال، يك همچون كرده مداخله داستان نقل روند در ماًيمستقي اهگ

 »...وفلنعد... فلنترك «ليقب ازي  اصطالحات و افعال ذكر .دهدي  م قرار خطاب مورد

 گواه 115و 89و 81و 59و 48صفحات در ابومسلم رمان در... و» ...يإل فلنرجع«و

» ...ميكن يم رها«ليقب ازي  افعال و راتعبا زين پوشان اهيس رمان ر د و. مدعاست نيا

  .است مشاهده قابل 92و 86و 46صفحات در... و »...ميگذاري م «و

ـ ا با سندهينو بودن شاءيما فعال يا و عمل نيهم سدر  يم نظر به ـ زاو نـوع  ني  هي

ـ نو كه شده باعثي  يعن. است شده داستان طرح به زدن ضربه باعث ديد  بـا  سندهي

 باعـث  گـر يدي  مطـالب  سـراغ  به رفتن وي  قبل مطالب و اه    تيموقع ذكر كردن رها

ي تيخاصـ . كند اختالل دچار را آني  عاد ريس و شده رمان طرح در استطراد جاديا

  .است لمس قابل، شتريب دانيز رمان در كه

  

   تأثر و ريتأث

 نيا«: گفتهي  ادبي  ها ياثرگذار وي  رياثرپذ رامونيپ ،يفرانسو بزرگ منتقد لمن،يو

  .)34:1373هالل،ي ميغن (»دارد ادامه ها ملت انيم ابد تاي ادبي ستدها دادو
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ـ غ و متعـارف ي  ا محدوده در اگر،  اثر يك ازي  رياثرپذ لذا  باشـد  محـسوس  ري

 بالفعل را اثر خود و اثر خالق بالقوه استعداد كه است ممكن بسا چه و است زيجا

  .شود يم محسوب، حسن يك خود زيني اثرگذار نكهيا كما. كند

 زادهي  صنعت و )421:2000،يالصاو(1904 سال در را » ابومسلم «رمان دانيزي  جرج

  .)143:1377 ،ينيعابد ريم( است نوشته 1945 سال در را پوشان اهيس رمان

 زاده يصـنعت ي  سـو  از تنها و هيسو كي ي ريرپذيتأث نيا كه است بارز نيبرا بنا

  :نمود ميتقس ميقرمستيغ و ميمستق بخش دو به را آن توان يم كه است بوده

  

  ميمستقي ريرپذيتأث

 عقـب  به مجبور ابومسلم سپاهه وسيله   ب اريس نصربن كه آنگاه ؛128 حهفص در .1

 آن در و ديـ طلب كمـك  آنـان  از مـروان  و عرب سرداران بهي  ا نامه در شد،ي  نينش

 قطـع  نقـاط  ريسـا  بـا  كارم رشته و هستم مرو شهر در اكنون هم من« :شد يادآور

 هيـ جز آنكـه ي  بـرا  اجباراً و بودهي  زردتشت پدر بر پدر كه شهر نيا مردم و گشته

  . »... اند درآمدهي  مسلمان لباس به ندهند

 دار وارد و كردنـد  فـتح  را مـرو  شـهر ،  پوشـان  اهيسـ  كه آنگاه ،140 صفحه در .2

  و گـشتند  درون نشست يم نصر شهيهم آنجا در كهي  بزرگ اتاق به گشتند، االماره

  ...كرد يم رهيخ را چشم بود آنجا در كهي تجمالت و ها هپرد و اه  فرش

 ابوسـلمه  درگذشـت،  امـام  ميابـراه  بـرادر ،  سفاح آنكه از بعد ،161 صفحه در .3

 نيا از ابومسلم. نمود حبس را آنان ش،يخو منزل در و آورد كوفه به را عباس يبن

ـ رهان حـبس  از را ها آن تا فرستاد را ديابوحم و شد خبردار انيجر  :زد اديـ فر و دي

  »باشد؟ يم نيمسلم فهيخل و امام نيجانش شما از كيكدام ايآ بزرگواران،ي ا «

هاي نقل شده در اين سه مورد را در پـاورقي كتـاب               زاده، مرجع جمله    صنعتي

  . جرجي زيدان ذكر كرده است» ابومسلم خراساني«خود مستقيماً رمان 
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  ميمستق ريغي ريرپذيتأث

ي ا گونه به پوشان اهيس رمان حوادث و ها صحنه ازي  بعض ورمذك موارد بر عالوه

 شـاهد  كـه  دارنـد ي  خراسـان  ابومـسلم  رمان حوادث و ها صحنه باي  اديز شباهت

  : مثالً باشد، يم شيخو رمان در دانيز از زاده يصنعت كاملي ريرپذيتأث

ـ ا هيشب كه )100:1323(ابومسلم، به،  سلمه ابو دختر،  دالرامي  دلباختگي  ماجرا .1  ني

 ازي  يك دختر گلنار آن در كه دارد وجود زين ابومسلم رمان در عاشقانه،ي  ماجرا

  .)66:1998دان،يز( شود يم ابومسلم عاشق مرو، ثروتمند دهقانان

  .)84:1323زاده،ي صنعت(  دالرامي برا دهيزب نام بهي ا مهيند وجود .2

  )68:1998دان،يز( اشدب يم گلناري برا حانهير، ابومسلم رمان در مهيند نيا هيشب كه

 كـه  صورت نيبد مسموم؛ شراب لهيوس هبي كرماني عل رساندن قتل بهي  ماجرا .3

، سـنبل  بـه  داشـت،  قـرار  مهلـك ي  سم نشينگ ريز كه را خودي  انگشتر ابومسلم

ي نوش و شيع مجلس در و رفتي  كرماني  عل نزد به سنبل داد، اريس نصر فرستاده

ي صـنعت ( ديرسـان  قتـل  بـه  را او و خـت ير شراب در را آن سم بود داده بيترت كه

ـ  ،»يخراسـان  ابومـسلم « رمان در كه طور مانه. )120-130:1323زاده، ي كرمـان ي  عل

ـ  قتل تيمأمور ابومسلم كه تفاوت نيا با ديرس قتل به مسموم شراب لهيبوس ي عل

ـ ز( بـود  سـپرده  ضحاك و شيخو دار خزانه،  ميابراه به راي  كرمان -120:1998 دان،ي

128(  

  .ابومسلم عاشقان پدر دنيرس قتل بهي ماجرا.4

 از ابوسـلمه . بود ابومسلم ةدلباخت ابوسلمه، دختر،  دالرام پوشان، اهيس رمان در

 خالفت به طرفداردرباطن،  ي  ول؛  كرد يم تيحما ابومسلم از ظاهراً كه بودي  افراد

 بـه  اري  و شـد،  باخبري  وي  واقع تين از ابومسلم كه آنگاه و بود؛ انيعلو دنيرس

  .)164:1323زاده، يصنعت( ديرسان قتل
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 از ظـاهراً  گرچـه  كـه  بود ثروتمند دهقانان از ييك گلنار پدر ،»ابومسلم« رمان در

در باطن،  ي  ول بود كردهي  و بهي  انيشاي  مالي  اه    كمك و كرد يم تيحما ابومسلم

 قتل به اورا شد باخبري  وي  واقع تين از ابومسلم كه آنگاه اما. بود انيعلو طرفدار

  .)140:1998دان،يز( ديرسان

  .دالرام و گلناري برا پدران قتل بودن منتظره ريغ .5

ـ عل ابومـسلم  غـضب  از گلنار كه آنگاه ،يخراسان ابومسلم رمان در  پـدرش  هي

 خواستي  و از ابومسلم به عالقه اظهار و التماس با و رفتي  و نزد شد، خبردار

 دواريام حال، نيا باي  ول دينرسي  ا هجينت به تالشش اما،  درگذرد پدرشي  خطا از

ـ بر سـر  جنـازه  بـا  ناگهـان  كـه  بمانـد  زنـده  پدرش بود  .شـد  روبـرو  پـدرش  دهي

  )141:1998دان،يز(

 كـه  ابوسـلمه  دختـر  دالرامي  بـرا  قـا يدق صـحنه  نيهمـ  پوشان، اهيس رمان در

ـ  پـدرش  از شـفاعت ي  برا كهي  و آمد، شيپ بود مسلم ابو دلباخته  ابومـسلم  شيپ

  .)165:1323زاده،ي صنعت( گشت روبرو پدرش دهيسربر جنازه باي لو بود رفته

  يو دلباختگان و ابومسلم نيب واسطه وجود .6

 جنـون ي  نـوع  را زن بـه  عالقه و كرد ينم توجهي  زن چيه به ابومسلم كه آنجا از

 و ابومسلم نيب عالقه ابرازي  برا واسطه» ابومسلم« رمان در ضحاك. پنداشت يم

  .)58:1998،دانيز(شد   گلنار

 بـا ي فـرد  كه ركيپ و  است ابومسلم عاشق دالرام كه زين » پوشان اهيس« رمان در

 انتقـال  ابومـسلم  به را عالقه نيا تا شود يم انتخاب واسطه عنوان به است ريتدب

  )188:1323زاده،ي صنعت( دهد

  .منصور دربار به ابومسلم عاشقان ةسرزد ورود .7
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 بـه ي  ا سهيدسي  ط و شد فراخوانده دربار به نصورم لهيوسه  ب ابومسلم آنكه از بعد

 كـر يپ دنيـ د بـا  و رفـت  ابومسلم سراغ و شد دربار وارد سرزده گلنار د؛يرس قتل

  .)217:1998 دان،يز( پرداخت فزع و جزع به او نيخون

 دربـار،  بـه  ابومسلم شدن فراخوانده از پس دالرام، زين » پوشان اهيس «رمان در

ــد وارد ــراغ و ش ــتي و س ــا و رف ــريپ ب ــون ك ــهي و نيخ ــد مواج ــنعت( ش ي ص

 گلنار عشق و نفرت به سرانجام دالرام عشق كه تفاوت نيا با البته) 187:1323زاده،

  .ماند پابرجا شيقبل شدت همان به

  

  يريگ جهينت

ي مـ يتعل بـر ي  مبنـ  خود اهداف به توجه با زاده، يصنعت و دانيز رسد يم نظر به.1

  .اند بوده موفق خود كار در گذشته انيرانياي خيتار مفاخر كردن زنده و بودن

ـ پ ذكـر  ليدل به زاده يصنعت ،يسينو داستان عناصر لحاظ از.2  هـا،  تيشخـص  ةنيشي

ــصوصاً ــسلم مخ ــتغ و ابوم ــص ريي ــسبتي و تيشخ ــه ن ــدا ب ــتان،ي ابت  در داس

 داسـتان  عناصـر ي  مابق در اما. است هكرد عمل دانيز از رت    موفقي  پرداز تيشخص

ـ  گـره  حالت و مناسب طرح انتخاب ليدل به دانيز ،يسينو  و متعـدد ي  هـا  يافكن

 زيــن و... و قيــتعل و وال و هــول حالــت جــاديا و متعــادلي اهــ  كــشمكش جــاديا

 بـه  و. است بوده موفقتر آنها در متبادله اطالعات كثرت و تجسم قابلي  گفتگوها

ـ ز كـه  يطرحـ  گفـت  تـوان  يمـ  جرأت . كـرد  انتخـاب » ابومـسلم « رمـان  در داني

 رمان در موجود طرح اما است؛ي  وي  ها رمان ةهم انيم دري  و طرح نيتر جذاب

  .ندارد مناسب طرح كي يبرا را الزمي ارهايمع پوشان، اهيس

. اسـت  نموده خلق دان،يز رمان طرح از متأثر را شيخو رمان طرح زاده يصنعت.3

 سلم،ابومـ  بـه  ثروتمنـد ي  فرد دختري  دلباختگ به توان يمي  ريرپذيتأث نيا موارد از

 بـه  ختگـان ادلب پـدران  دنيرسـ  قتل به ابومسلم، به دلباختگاني  برا مهيند انتخاب
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 بـا  مواجهـه  و منـصور  دربار به دلباختگان سرزده ورود ابومسلم، توسط ابومسلم

  .نمود اشاره...و اه آن فراق و ابومسلم نيخون كريپ

 جـاد يا ثباعـ  ،»ابومـسلم  «رمان در متعددي  اليخي  ها تيشخص رسد يم نظر به .4

 اما .گرفته خود بهي  كيرمانت ةجنب شتريب رمان نيا،  جهينت در و شده متعدد حوادث

 آني  خيتـار ي  ژگـ يو و بـوده  كمتـر  پوشان اهيس رماني  كيرمانت تيخاص مقابل در

  .داردي شتريب نمود

  

  منابع و مĤخذ
  تهران ام،يپ انتشارات ،يكرمان آقاخاني ها شهيند ،1357دون،يفر ت،يآدم -

  تهران ،يبيجي كتابهاي سهام شركت انتشارات ،2ج ما،ين تا صبا از ،1357،يييح پور، نيآر -

 نينـسر  وي  ميقد مهوش رجمه ت ،يفارس كوتاه داستاني  ها رچشمه ،1377ستف،يكر ،ييباال -

  تهران ن،يمع انتشارات خطاط،

  تهران زالل، شر ،يسينو داستان دربارهيي درسها ،1374 لئونارد، شاب،يب -

 ،يعرب معاصري  سينو داستان در دانيزي  جرج گاهيجا ،1385 و هومن ناظميان   ليخل ،ينيپرو -

  2شماره مدرس، تيترب دانشگاه ،يعرب ادب و زباني رانيا انجمن هينشر

  مشهد تربت، نيآئ نشر ،يسينو داستان كارگاه ،1384اكبر،ي عل ان،يتراب -

ـ  قيالتـشو  و خيالتار نيب دانيزي  جرج اتيروا ،2007 ل،يجم ،يحمداو -  اتحادالكتـاب  ،يالفت

  روتيب ،يالعرب

ي پژوهش -يعلم مجله ،»يديحم وي  ريحر مقامات در رنگيپ «مقاله ،1385 حسن، دادخواه، -

  5،شمارهيعرب ادب و زباني رانيا انجمن

  مشهد مشهد،ي فردوس دانشگاه انتشارات ،يعرب معاصر نقد بايي ،آشنا1378 نجمه، ،يرجائ -

  روتيب دارصادر، ،يالخراسان مسلم ابو ،1998 ،يجرج دان،يز -

  جاي ب للكتاب، ةيالمصر ئةياله ة،يالروا ريبواك ،2007محمد، التواب، عبد ديس -

  روتيب للنشر، ةيدارالهدا دان،يزي جرج كتابات ،2000 محمود، ،يالصاو -

  تهران افزار، نوشت بنگاه پوشان، اهيس ،1323ن،يعبدالحس ،يكرمان زادهي صنعت -
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 و حـوزه  پژوهشگاه ،يجودك اهللا حجت ترجمه ان،يعباس دولت ،1387ل،يمحمدسه طقوش، -

  قم دانشگاه

  مصر دارالمعارف، مصر،ي ف ثةيالحد العربية ةيالرواي ف تطور ،1963ن،يعبدالحس بدر، طه -

 آن، انتـشارات  معاصـر،  داسـتان  دري  پـرداز  تيشخص و تيشخص ،1381د،يحم ان،يعبدالله -

  تهران

 انتشارات ،يرازيش زاده اهللا تيآي  مرتض ترجمه ،يقيتطب اتيادب ،1377 محمد، هالل،ي  ميغن -

  تهران ر،يكب ريام

 للنـشر،  مـان ياال و المعلـم  ث،يالحـد  ادبنـا ي  ةفيخيالتار ةي،الروا2009 محمد،ي  حلم القاعود، -

  دسوق

  لبنان النشر، و فيللتأل سيالرئ اضير ة،يالعرب النهضة رواد الحوارمع ،1988 عصام، محفوظ، -

  تهران روزگار، نشر رمان،ي قالبها ،1382ز،يپرو ،يآذري معتمد -

  تهران نحن، ،انتشاراتيداستان اتي،ادب1376،جمال،يرصادقيم -

  تهران نحن، ،انتشاراتيداستان ،عناصر1376،جمال،يرصادقيم -

  تهران چشمه، نشر ران،يا دري سينو داستان صدسال ،1377 حسن، ،ينيرعابديم -

  روتيب صادر، دار ث،يالحدي العرب األدبي ف القصة ،1966 وسف،يمحمد جم،ن -

ي فردوس ژهيمن و ژنيب منظومه در رنگيپ يا طرح عنصر سهيمقا« مقاله ،1385ناصر، كوبخت،ين -

  57و57شماره ،»الزهراء دانشگاهي انسان علومي پژوهشي علم مجله ،ينظام نيريش و خسرو و

  روتيب ،يالعرب اتحادالكتاب خ،يالتار و ةيالروا ،2009،يسام يوسف وسف،يال -
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