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ش از  ی بـ  سـت کـه   یرانـ یسان ا یـ نون داسـتان  یترت از برجسته  یصادق هدا 

 از  ی برخـ  .ات معاصر جهان نام بـرآورده اسـت       ی، در ادب  یرانیگر ا یسندگان د ینو

 يها نوشتهی از برخیی رمزگشايرند و برایپذلیدار و تأوهیت الیآثار صادق هدا

 داسـتانِ کوتـاه   .اش توجه کـرد یات فرهنگ و مطالع ي فکر يهانهید به زم  یاو با 

 است کـه    ییها، از داستان  آمده که پس از بوف کور به نگارش در        "هخانکیتار"

اد کـرده  یـ  از آن    يندی و خوشـا   يت دانسته و با خرسـند     یت آن را با اهم    یهدا

 يگـر و بـرا  ی دياهیـ ت از زاوی هـدا ۀخانـ کی داستان تار،ن مقالهی اما در ا  .است

را یـ  ز .ه اسـت  ر شد ی تفس "ها گورخمره "  تدفین  سنت يمبنا بر   –ن بار   ینخست

ز با  یت و ن  ی هدا ۀشناسانشناسانه و مطالعات باستان    مردم يهایبا توجه به آگاه   

 ي را بر مبنا   خانهکیتوان تار ی از آثارش، م   ياری او در بس   یشینداتوجه به مرگ  

در . کـرد  ی بـازخوان  - اسـت  یمیار قد ی بس ینییکه آ - يا ن گورخمره ین تدف ییآ

 قابل توجـه وجـود دارد کـه         ۀن، هفت نشا  وتاه ک يهاخانه افزون بر اشاره   کیتار

 و از عناصر موجود در       آشکار اي  ن گورخمره یاستان را با مراسم تدف    ن د یوند ا یپ

  . کنندی مییرمزگشاداستان 
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  درآمد. 1

ـ      دار  س نام ینوت، داستان یصادق هدا  ژه بـا  یـ وه معاصر که با نگارش آثـار گونـاگون و ب

کوتـاه   داسـتان    ،افته است یات معاصر   ی را در ادب   يگاه بلند یانتشار رمان مشهور بوف کور جا     

 از  یکـ ی "خانه کیتار"داستان  .  پس از انتشار بوف کور عرضه کرد       یرا مدت  "خانهکیتار"

کنون کمتـر در  راوان آن، تـا ت فـ یـ رغـم اهم یت است که عل  یز هدا یبرانگمل تأ يهانوشته

شناسـانه   روان يکـرد یبا رو  ی قرار گرفته و تنها گاه     یکانون توجه منتقدان و مفسران ادب     

  . شده استیدر مورد آن اشارات

 يهـا ه بـر نـشانه  یز را با تک   یآمن متن درنگ  یخواهد ا ین بار م  ی نخست ين نوشته برا  یا

 "ار کهـن ی در دوران بـس   ياورخمرهن گـ  ی تـدف  يها سنت"ها با    آن ي و سازگار  یمتندرون

  .ر کندی و تفسیبازخوان

   داستانخالصۀ. 2

راه  برسـر ش  منـزل  بـه  بازگـشت  قصد به که شبانه   است يمردداستان   "خانهکیتار"

ش سـست و    انیـ بـا اطراف  او   یاجتمـاع  که روابط با آن و  است    شده یاتوبوس نسار سوار اخو

در تمـام    مهمـان کـه      .کند  می خود دعوت به منزل    در راه مانده را    یمهمان گسسته است، 

 ارد و گـذ یشـگفت پـا مـ      یاو بـه اتـاق     اکنون با    ،به قهرمان داستان توجه داشته     ول راه ط

 يابدنـه  کـف و     بـا  ،هیـ زاو بـدون  ، بـه رنـگ قرمـز      یقاات .شودیدوچندان م  اشيکنجکاو

 شـکل یضی مدور و ب   یاتاق .اخرا رنگ ک به یتار تنگ و    یی راهرو و یده از مخمل عناب   یپوش

 .رسـد یبست مـ بن ز بهی که آن ن   ي همان راهرو ورود   بجز ،به خارج ندارد   يمنفذ چیکه ه 

د بـه دام  ی شـا پنـدارد یو مـ  شودیظن مء سودچاراتاق ن  ی ا بی عج يدن فضا یبا د  مسافر

راز مانـدن    پنهـان  يعـود و بـرا     اتاق خـود را بـه       افتاده که  ی روان يهاشن ناخو ی از ا  یکی

 بـه   یکـشد کـه چمـاق     یر مـ  هر لحظه انتظا   وا . است ن درست کرده  خو ش به رنگ  تیجنا

 یزبان بـا مهربـان  یمپندار او، برخالف   اما .شوداو حمله    با چاقو و تبر به       ایو  سرش بخورد   

کـه هـر دو مـشغول     یدر حـال  .کند  میتعارفبه او ا دوغ است   یر  یش ش که ی خو يغذااز  

 .پردازنـد یوگـو مـ   به گفت ب  یعج اقن ات  آ يریگ شکل ۀفلسف ةدربارر هستند   ی ش دنینوش

ل یـ  تکميال اوسـت و بـرا  دهیـ تاق ان ایکند که ایوگو اشاره مدر خالل گفتزبان  یم مرد

و اکنـون   به تهران رفته      آباژور یۀ ته يبرا.  است شتهباژور قرمز رنگ الزم دا    ک آ یآن، تنها   

ان را در مـورد  ممه ن حال نظریعو در   ا .استشده   کامل   به دست آورده، اتاقش   ن را   که آ 
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ا یـ  یکیالسـت  ۀسیـ ک ک یـ ن اتاق را بـه      ی ا ،مهمان در پاسخ به او     و شودیا م ین اتاق جو  یا

در  . دارد یرا در پـ   زبـان   ی م يسو از   یواکنش خاص  ن پاسخ یا. کند  می هیزهدان مادر تشب  

شـود  ی م ي شب سپر  . استراحت کند  یتا کم  کندی م ییآخر او مهمان را به اتاقش راهنما      

 نـد یبی م یبا شگفت  اما   .دیآیزبان م ی نزد م  ی و خداحافظ  يسپاسگزار ي برا و صبح مهمان  

و جـان    خشک شـده     مده،آ در چمباتمه  و ینی جن ی به حالت   تختش يبر رو  کهی در حال  او

  .سپرده است

  گرانیت و دی در نظر هدا"خانهکیتار"گاه یجا. 3

 اسـت و در ذهـن       زیـ برانگمـل أ ت یت داستان ی هدا خانۀکیگونه که اشاره شد، تار    همان

 اش،یمیفتگـو بـا دوسـت صـم       ت در گ  یهـدا .  بسزا داشته اسـت    یتیز اهم یاش ن سندهینو

ـ ا مـده آ هم   یحاال جناب عال  " :دیگو  می ن اثر یت ا یدر مورد اهم   ، فرزانه یمصطف -د روبـه  ی

 ! کـدام شـاهکار؟    !د؟یـ کنی م  من نطق  يهمتایب يکارها شاه ةد و دربار  یا من نشسته  يرو

- که صادر کـرده    ییهايکارفتن کثا ی ا يدانم تو یخودم هم خوب م   . ..تفاهمءاش سو همه

 "...نـال اسـت   یژياور. ارزدیخانه م کیتار.  کدامش ارزش دارد   ، کدامش مزخرف است   ،ام

 رزانـه داند و به ف  مین اثر را مظلومی ا،ن حال ی در ع  ،تی اما هدا  ).72 -71 ،1374 ،فرزانه(

 ، را نوشـته بودنـد  "خانـه کیـ تار" مثـل  یوام نوولا سامرست میاگر برنارد شاو  " :دیگو می

  .)72 ،همان( "... نوشتهین است که کیموضوع سر ا.. .متش بودیکرور کرور ق

 ي اثـر ،تیثـار هـدا  ر آیان ساین اثر را در می از منتقدان، ا  ی، برخ تیبر خالف نظر هدا   

 ی برخـ  .ار و گوناگون نگاشـته اسـت      ی بس يهات داستان یهدا" :انگارندیف م یضع سست و 

 و  "ن لبخنـد  یخـر آ" و   " شکـسته  ۀنـ یآ": ، همچـون  ارزنـد یکه بـه خوانـدنش مـ       هستند

ت ی کـه از هـدا  انـد هیـ ه و پا ین ما آ هستند که فاقد     یو برخ .. .  و "کلآداش  " و   "گرداب"

 کـه   ي ساده و مجعول است از مرد      ی که توهم  "خانهکیرتا.. . توان داشت مانند  یانتظار م 

 گـر از ی دیبرخـ .  )958 ،957 ش ،1349 ،وشیـ دار ("ردیـ  رحم مادرش بم  خواهد در یم

 ي داسـتان را بازسـاز     يفـضا  انـد هن اثـر پرداختـ    یـ  ا یشناختبه نقد روان  که   زین ن منتقدا

ک یـ  ي داسـتان را بـرا     يراو  که او  یهنگام" :انددانسته  از رحم مادر   یمارگونی ب ن و ینماد

 را نـشان  یبـ یو عج يعـاد ری غکـامالً  بـه او اتـاق   ،کندیدعوت م ش  اییتنها  به خانۀ  شب

 تمـام بدنـه و      . نـدارد  ي منفذ ي جز در ورود   . است يضویک حجم ب  ی که به شکل     دهد یم

  فـضا را روشـن     ،نآ در   یده اسـت و چـراغ سـرخ       ی پوشـ  یعناب از مخمل    نآسقف و کف    

از ) کیـ پاتالوژ(مـارگون   یو ب ) کیسـمبول (ن  ی نمـاد  يک بازسـاز  یـ  درست مانند    -کند می
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ـ ا  پا فراتر نهـاده و     یبرخ .)144 ،1378 ،یعطلو ("زهدان مادر است   هـا را بـه     لیـ وأن ت ی

 فرزانـه   یکه مصطف  چنان ،تی هدا ظاهراً" :ندیگویدهند و م  یم م یسنده تعم یت نو یشخص

ژه مفهوم  یو به ؛ر اتورنک بوده است   یثأ تحت ت  ،کند  می ت اشاره یاز هدا خاطراتش   در کتاب 

 در شـکم مـادر      ین اصل کـه وقتـ     یبر ا  که ناظر است     "تولد شیپ ۀحافظ" ۀینهفته در قض  

  .)60 ،1379 ،بهارلو ("میرامش دارآ میهست

) خانـه بـا زهـدان     کیـ مطابقـت تار  ( هـا یعنـی     لیـ گونـه تاو  نی که بر سر راه ا     یاشکال

ت وجود دارد،   ی هدا ۀخانکیست که در تار   يگریکند، وجود ابزار و عناصر د     ی م ییخودنما

  ... چماق، چاقو ور و دوغ، آباژور، تبر، یظرف ش: همچون

تی هداۀخانکی تاری بازخوانيهاهیپا. 4

د به دو یخانه پرداخته شود باکیر داستان تاری و تفسیبه بازخوانکه ش از آنیپ

  :ر توجه شودین تفسی ايهاهیموضوع مهم، به عنوان پا

  تی هدایشیاندمرگ. 4-1

 ،تیصـادق هـدا   " اندته و منتقدان آثار او گف     تیدوستان هدا  از   ياریکه بس  گونههمان

ت بـه   یمرگ در آثـار هـدا      .)47 ،1376 ،طاهباز ("شیاندن و مرگ  یبرهیت  بود ياسندهینو

جـا بـدان اشـاره      نیـ چـه در ا   امـا آن  .  گسترده و ژرف در کانون توجه بوده اسـت         ياگونه

 یخانه همـسان  کیست که با تار   يت در آثار  ی هدا یشیاند مرگ ةوی به ش  ینگاهمیشود ن  یم

 يهاشب" ،"پرده عروسک پشت " ،"کلآداش  "،  "چنگال" : چون يثارآگذشته از   . ددارن

ثـار  آت  یهدا ۀدر کارنام  ،پردازندی به موضوع مرگ م    ياکه هر کدام به گونه    .. .  و "نیورام

 ،"کـور بوف  "ن جمله   آ از   .گستردیمباز  آن فاتیجود دارد که مرگ را با تمام تشر        و يگرید

  :توان نام بردی را م"خانهکیتار"  و"ل. ل. گ. س" ،"نگانیفرآ"

 بـه   گونه که مرسوم است   مانک مسلمان را ه   ین  یع و تدف  ییسنده تش ی نو ر،بوف کو در  

ش را  یـ بردنـد کـه رو    یمـ ک تابوت   یاتاقم   ۀچی در ين وقت از جلو   یدر ا " :کشدیر م یتصو

 مـرا   " الالـه االاهللا   يصـدا " . تابوت شمع روشـن کـرده بودنـد        ي و باال  ده بودند یاه کش یس

قدم دنبال  هفت   گشتند و یمکارها و رهگذران از راه خودشان بر       کاسب ۀ هم -متوجه کرد 

 تـابوت رفـت و بـه         ثواب هفت قدم دنبال    يمد برا  مرد قصاب هم آ    یحت .رفتندیتابوت م 

ن ی سنت تـدف ي بر مبنا  نیز که  نگانیفرآداستان   . )67 ،1356هدایت،   ("دکانش برگشت 

 بعـد از  ،بـود تنـگ غـروب   " :، از این قاعده مـستثنی نیـست        است  بنا نهاده شده   یزرتشت
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 ي ال ،زربـانو زمزمـه کـرد      ة سـر مـرد    يها باال ذرسپ موبد چند شعر از اشعار گات      آکه   نآ

 يهـا ن به طـرف در کوتـاه اسـتودان برگـشت و از پلـه              ی سنگ يها کتاب را بست و با گام     

 خـشک   يرا بـا صـدا    ن  یهنـ آد و در    یـ جـا دو  نآ یمتـول . مدآن  یین به زحمت پا    آ يجلو

 زربـانو بـست و قفـل        يد به رو  یچرخاش   زنگ زده  يها  پاشنه ي که کرد و رو    یچندشناک

 ۀدخمـ  مردگـان    ةه شـد  یـ  تجز يهـا هـا و گوشـت     ان اسـتخوان  یجسد زربانو تنها م   . کرد

شان یـ ش را پاك کرد و با سه نفـر از خو          ایشانی پ يذرسپ عرق رو  آ.  سپرده شد  یخاموش

  در . )63 ،1356هـدایت،   ( " شهر برگشتند  يها بود به سو   نآبا   که   یانیزربانو و دختر گر   

فات مـرگ   ی، تـشر   داسـتان  یلـ ی تخ يفراخور فضا  به    هم "ل. ل. گ. س" یلیاستان تخ د

 ي و رو هـا جلـو رفـت     ی از لختـ   یکی" :شودیر م یتصوگونه  نینده ا یبشر در دوهزار سال آ    

 زنگ زد و درش خود بـه خـود   سه تا  هستهآتابوت  .  که کنار تابوت بود فشار داد      يا هدگم

 .رون زدیـ  ب،ز که در هوا پراکنـده بـود      یانگ عطر شهوت  از همان    ي عطر تند  ي و بو  ،باز شد 

مـرد لخـت    ک زن ویـ ان تـابوت  یـ در م دند کهیچون د  .ها با تعجب به عقب رفتند     یلخت

ده یـ غـوش هـم خواب    آ بخـار در      مثـل  یفـ یلط ۀان پارچ یحشرات م  ۀه صورت مجسم  یشب

، همـان  ("چنبر زده بود هانآ دور کمر يدیسفده بود و مار یهم چسب شان به یها لب .بودند

در ت  یهـدا مکـرر   ن توجـه    ی هم ت دارد ین مقاله، اهم  ین بخش، از نظر ا    یچه در ا  نآ .)30

  . استن مردگانین تدفییآبه اش یآثار داستان

***  

ـ ا گـور قهرمـان داسـتان        یـ تاق مرگ    را ا  "خانهکیتار" از منتقدان    یبرخ  :نـد اتهسدان

ه یـ   داسـتان  ي بلکه مرگ و به قول راو      ،شده نه بازگشت به بهشت گم     يهدف مرد منزو  "

ن بـه   آ ي او هـم صـرف نظـر از شـباهت عمـد            يرعـاد یاتاق غ .  است ياریجور مرگ اخت  

 ،یطلـوع  (" گور استۀخانکی از تاریتیاقعورحم باشد  ۀخانکین که تارآش از  ی پ ،زهدان

د او به بازگـشت بـه زهـدان         یل شد یا م ی یخواهمرگ" :اندن گفته یهمچن .)147 ،1378

بـازخوانی  "در بخـش     .)62 ،1379 ،بهـارلو  (" دفن شدن قبل از مـرگ اسـت        یمادر نوع 

جـا  نیاما در همـ   .  خواهد شد  ی گسترده بررس  ياگونه ، به اي  ن گورخمره ین تدف یی آ "متن

ور شامل وجـوه     بلکه همچون منش   ،ستی ن یاحتس تک ،تیتفکرهدا": شود که ی م يادآوری

ت یـ  خالق، فلـسفه ، مـذهب ،یشناس روان :ردیگیمدربر ر را ی ز ي است که قلمروها   یمختلف

هـا و   سنت، مبارزه با خرافات،یسم گاه افراطیونالی ناس، تالش در راه بهبود اجتماع   ،يهنر

مـرگ   ۀت را در سـلط ی کـه تمـام تفکـر هـدا       ی بر خـالف نظـر منتقـدان       .گراعادات واپس 
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ثار آن منشور و تفکر و      ی از وجوه ا   یز تنها به عنوان وجه    ید گفت که مرگ ن    ی با ،انگارند یم

   .)91 ،1377 ،جورکش( " استیت قابل طرح و بررسیهدا

 ییگرا و باستانیشناست در مردمی هدای دانش و دلبستگ.4-2

  تی هدایشناس دانش مردم.1- 4-2

 یمصطفبا   وگودر گفت ود  و خ ا . بود )شناسمردم(  اتنوگراف ياسندهی نو اساساًت  یهدا

ـ . اممدهآب در آخود از   ر قضا من اتنوگراف سر    دست ب ": گفته است فرزانه   کـه سـر    نیـ ایب

 مطالعه  )Ethnology (يتنولوژا .)92 ،1374 ،فرزانه ( " رفته باشم  يکالس درس اتنولوژ  

. سـت ا...  و یشناسـ  بوم ،یشناس مردم ،ی زبانشناس ،ی انسان يای جغراف ، فولکلور ،در باب نژاد  

ک محقـق و    یـ ت به عنوان    ی هدا تیشخص" :اندگفتهگر  ی د ی که برخ  گونههمان و   )همان(

 چـه  ؛ستیتر ننیی اگر برابر نباشد چندان پا    ،سندهیک نو یت او به عنوان     ی با شخص  ،متتبع

ـ   یران و نـزد محافـل علمـ       یـ ت در ا  ی هدا ،آن لحاظ ن لحاظ و چه از      یاز ا   ی خـارج  ی و ادب

ت و درنـگ او     ی هدا يهاپژوهش .)36 ،1374 ، برومند ییدانا ("سزا دارد  ب یزان و ارزش  یم

ز یـ قات مستقل او ن   یاما تحق . ده است ی از آثارش، آشکارا بازتاب    ياریدر فرهنگ عامه در بس    

 کـاوش   ي بـرا  یطـرح کلـ    ... تیثـار هـدا   آن  یتـر  از جالب  یکی". ستی و ستودن  یخواندن

 کـه   یار جالـب تمـام عـوامل      ی بـس  یقـ یکـار تحق  نیدر ا . ک منطقه است  ی ۀانیفرهنگ عام 

. ورده شـده اسـت  آ ی تحت نظم جـالب ،ق قرار دهدی مورد توجه دقگرک پژوهش ی یستیبا

 ،ی زبان بوم  ، کار ،ي و ماد  ياقتصادل  عوام:  چون ،اثرندي بشر ذ  ی در زندگ   که ی عوامل ۀیکل

ره بـا   یـ  و غ  ی و خانوادگ  ی اجتماع ی زندگ ،ي جادوگر ،ی محل ي هنرها ، عوام یگاهآدانش و   

 در  .انجام کار اسـت    ةگر نحو ی قسمت د  .اندک شرح داده شده   ی استادانه به تفک   يبند هطبق

ت ی هـدا ،داردیمـ  اطالعات گـام بر يورآ جمع يشناس که برا  ک جامعه ی چون   ،نهین زم یا

شناسـان  رانیـ  کـه بـا ا  ی در تماس و مکاتباتضمناً ...متذکر شده استتمام عوامل الزم را   

 ،ینورسـک ی م ،ن سـن  یستیـ  ارتـور کر   ، ماسـه  ي هـانر  ،ور رژه لـسک   یـ  نظ ،یمعروف خـارج  

نـه بـه تبـادل نظـر و کـسب      ین زمیـ ز در ا  یگران داشته ن  ی کوربن و د   ي هانر ،پرودومناس

  .)12 ،1378 ،تیهدا ("پرداخته استیاطالعات م

  تی هدایشناس دانش باستان.2- 4-2

ران باستان و   یبه ا "او  ن باورند که    یت بر ا  ی هدا یمیدوستان صم  از منتقدان و     ياریبس

ن یو همـ   )360 ،1369 ،يخـانلر ( "دیـ ورزیمانه عشق م  یران باستان صم  یمدن ا مظاهر ت 
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شه یـ ت هم یهـدا " . او بـوده اسـت     یشناسـ قات باستان یدر تحق  مهم   يازهی، انگ یدلبستگ

 . )36 ،1377 ،چوبـک  ("ران کهـن بـود  یفرهنگ اخ و یتار ة دربارياز تازهیافتن چ ی ۀتشن

سـار  ه خود را در چشميهات دستیهدا. ت مرد فرهنگ استیداه": ن گفته شده یهمچن

گـران  یورد و بـه د    آیچنگ مـ   را فرا  ي هنر يبها گران يبرد و گوهرها  یمفرهنگ کهن فرو  

  .)124 ،1357 ،بیدستغ( "کند یه میهد

ه در ذهـن    کـم سـه موضـوع همـوار       شود که دسـت   ی م چه گفته شد، روشن   اد آن یبر بن 

 یدر برخـ  . یـی گراباستان.  ج یشناسمردم.  ب یشیاندمرگ. فال: ان داشته است  یت جر یهدا

تـوان  ی نمونه م  يبرا. افت است ی قابل در  ین سه موضوع به سادگ    ی ا یختگیت آم یاز آثار هدا  

 دوران کهـن  ةوین مردگـان بـه شـ   ی و مراسم تدفی باستاني گورهايگرری و تصو  يبه بازساز 

  :از آن جمله استر یوارد زم. شودیده میت دی آثار هدایاشاره کرد که در بعض

ک مقبـره اسـت    یـ ه  یکند که شب  یاستان بوف کور به اتاقش اشاره م      ت در د  یهدا: 

 سـاخته   یمی قـد  ۀهزاران خان  ۀ خراب يجر رو آها با خشت و     اتاق ۀاطاقم مثل هم  "

 "مقبـره ـ اسـت   ه ی درست شب–به دارد یه کتیک حاشید کرده و ی سفۀ بدن،شده

گـورات  یا زیـ ه معابد اطـراف مقبـره   ی شب،ا اتاق یره  ن مقب ی ا .)38،  1356 ،تیهدا(

 .شوش قرار دارد ل است که در شهریچغازنب

  اسـتودان " بر رسـم     یان باستان که مبن   یرانین ا ینگان به مراسم تدف   یفرآداستان" 

 یخاموشـ " :شـود ین نوع گور توجه کامـل مـ  ی ايای و به زوا   اشاره دارد بوده است   

 نآ سـرد    ییمد و در روشـنا    آیهسته باال م  آاب   مهت ،گرفت دخمه را فرا   ي رو یژرف

 يهـا يبندن به شکل کرت   آگرد   ۀان محوط یم. شدیدار م یکم درون دخمه پد    کم

 ياهـا مـرده   ن قـسمت  یـ ز ا م شده بود و در هر کـدام ا        یفرش تقس ل سنگ یمستط

 شـکم پـاره و گوشـت        ،یگنـدم ش جو یـ ر ...ه شدن بـود   یا در شرف تجز   یده  یپوس

سـطح  سـرش بلنـدتر از      . فتـاب سـوخته بـود     آه جلو تابش    رنگ داشت ک   يا قهوه

 يخـشک تورفتـه بـه سـو        کاسه يهااش و با چشم   نهی س يک دست او رو   ی ،نیزم

 .ه بـود  یدر زهدان مـادرش شـب      يادرست به حالت بچه   . کرد  می  نگاه یآسمان ته 

 يه شده در هوا   یجساد تجز ا ةکنند  تند و خفه   ي بو ،ده و سوخته  ی گوشت گند  يبو

 برگشته  يهاک دسته الشخور با تک    یفقط روزها   ...  فروکش کرده بود   ،م شب یمال

پـز شـده بـود    میفتاب سوزان نآها را که جلو    نآرومند گوشت تن    ی ن يهاو چنگال 

ن استودان بود که با     یکنواخت هزاران سال ا   یسرگذشت   - این   -و... کردندیپاره م 

که در مد آیه به نظر م   نقر ۀک حلق ی و از دور مثل      هک و ساروج ساخته شده بود     آ
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 کنواخت در مقابل گردش دوران    یکجور و   یشه  یو هم  .کمرکش کوه انداخته بودند   

 ،عت قـرض گرفتـه بـود   یها از طبدمآ را که تن    يمواد ۀهم  بود که  یگید ۀمنزلبه  

د و عناصـر  یـ گردیه مـ یـ کـرد و تجز یدا مـ یـ پ ر و تحـول ییگ تغین دآدوباره در   

ات یکــشف ) 64 ،1356 ،تیهــدا (".کــرد  مــین ردآعــت را دوبــاره بــه   یطب

ن یقبور ا " :، چنانکه انددی م ینوع گور را متعلق به عهد ساسان      ن  ی ا ،یشناس باستان

زش کامـل   یـ  است که اجساد را به منظور ر       »ییها استودان«] ی ساسان ةدور[دوره  

ن یـی آن دوره یـ در ا.. .انـد  ها قرار داده ه صخر ي باال يها و دفع فساد در فضا     گوشت

 " و پاداش بهشت بـوده اسـت  يمرزش ابدآ روح از بدن و      یی جدا ين بر مبنا  یتدف

.)431 ،1386 ،کامبخش فرد(

توجـه یخی تـار ي از انـواع گورهـا    ین خاصـ  ادمیز به چ  یت در تخت ابونصر ن    یهدا  

ت ی سـند  ين مردمـان باسـتان دارا     ی و فرهنگ تـدف    یشناسکند که در باستان    می

 کـوه مقابـل     ۀ از کـارگران در دامنـ      ياهمن بـا دسـت    یک روز که فـر    ی" :ژه است یو

سـنگ کـه   ن تختهیو چند اوک کشف کرد و پس از کند      ی عالئم ،مشغول کاوش بود  

. ورد که در کوه زده بودند  آ سر در  ی به نقب  بأالخره ،با ساروج و گل محکم شده بود      

ان سـردابه کـشف     یـ  را در م   ی بزرگـ  یبا حضور دکتر وارنر و گورست تابوت سـنگ        

با دقـت  . ده شده بودیتراش پارچهکیل از سنگ    ی مکعب مستط  کردند که به شکل   

 مرد بلنـد    ییای موم ،تابوت  ۀ گوش .سنگ در تابوت را برداشتند    هاد تخت یاط ز یو احت 

رش را   سـ  .ش را بغـل زده بـود      یشد که چمباتمه نشسته و زانوهـا       یده م ی د ییباال

ش بسته شـده  ید روی رشته مروارن به سر داشت که دو     ین گرفته و خود فوالد    ییپا

اش نهی سـ  يبند جواهرنشان رو  ک گردن ی به تنش و     ییبهالباس زربفت گران  . بود

ــداره ــود  يا و ق ــرش ب ــه کم ــدا ("ب ــ ا.)77 ،1356 ،تیه ــشف ی ــور در ک ات ین گ

 ی شناخته شده و مربوط به عهد اشـکان       ی سنگ ۀنی به نام گور چارچ    یشناس باستان

 يالدیل قـرن اول مـ     یالد تا اوا  یم قبل از    57" مربوط به    عموماًن نوع گور    یا .است

ل یار بزرگ به صورت مکعب مـستط      یبس يا  و الشه  يا تخته يهااست که از سنگ   

.. .ن کنده شده اسـت ی از سطح زميمتری سانت150 در عمق عموماًته شده و  ساخ

 یک تکه و زمـان    یار بزرگ که گاه     ی بس یهکآ ورق   يها سنگ ۀلی گورها به وس   يرو

ن یجـا انـواع ظـروف سـفال       نآدر   ...مسدود شده است   وده  یچند تکه هستند پوش   

 کـوزه و جـام را جهـت مـصرف مـرده بـه           ،ل کاسـه  یزمان از قب   معمول و متداول  

 ، موهـوم  يهـا  دفاع او در برابر دشمن     يسکلت برا  در جوار ا   .اندا نهاده یصورت هدا 
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ل ی از قب  ینتیل ز یطور وسا نی گرز و هم   ، تبر ،ل قمه ی متداول زمان از قب    يهاسالح

.)401 ،1386 ،کامبخش فرد ("شده استینهاده م.. . انگشتر و،بندگردن

 در دو ،نـوع قـرار گـرفتن مردگـان    و ن ی کـه طـرز تـدف     افتیتوان در ی دقت م  یا کم ب

بـا نـوع قـرار گـرفتن قهرمـان داسـتان             ، کـه بـه صـورت چمباتمـه اسـت          ،ریداستان اخ 

چـه  ، با توجـه بـه آن      يهمانندن  ی ا که.  همانند است  کامالً ،بین اتاق عج  آ در ،خانه کیتار

   .کندیتر مم داشت، مطمئنیخانه خواهکی که از داستان تاريری، ما را در تفسگفته شد

  ها آنۀنیشیپ ها وگورخمره. 5

بـه صـورت چمباتمـه و    ن مـرده را  آ که در  بودیار بزرگیبس ةا خمری کوزه  ،گورخمره

گذاشـتند و   یشـده مـ    نیـی تع شی از پ  ییهاها را در چاله    ن کوزه یا .نددادی قرار م  ینیجن

بـر   .کردندیهک محکم م  آا  ی با سنگ و ساروج و گچ        ی با خاك و گاه    ی گاه ن را آاطراف  

 به رنگ    را جانآ ي فضا ودند  یپاشی م رنگ سرخ ي گل اخرا  ین به فراوان  آدرون    مردة يرو

ود  از عهـ رات،ییـ  تغ یفات مربوط به آن با انـدک      یو تشر  ن نوع از گور   یا. وردندآیخون درم 

سـنت  البته   . رواج داشت  رانی در ا  ،رانی ا  ورود اسالم به   لیخ تا اوا  یش از تار  ی پ یسنگکهن

 یسـنگ نـه ی پاريهـا انسان" .ش رواج داشته است یپها سال   ونیلی م  از يان گورخمره یتدف

سب اعمـال  ح و بردهپوشان )Ocre( )اوکر(  قرمزي مردگان خود را از گل اخرا   ن جسد یپس

  ).98 ،1346 ،نظرخوب ("کردندی دفن میقیفات دقیو تشر

 تـا  ییا چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه و گـو          یسآ در   یسنگ نهی پار يها انسان ۀنیشیپ

 اعـالم   ،خیش از تـار   ی پـ  يهامؤلف کتاب تمدن   ،نظرن خوب  هم که دکتر حس    1346سال  

 یشناسـ انات باسـت یامـا کـشف   .  نـشده  ین تـوجه  آن امر هنوز مسکوت بوده و به        یکرده ا 

 ي شـهر ر يهـا  لک کاشان و تپـه  ی س يها است که از تپه    یاتی شامل کشف  ،رانیمربوط به ا  

 يهـا ات در تپـه ین کـشف ی ا.مده استآن در اطراف تهران به عمل      یو خورو ) یچشمه عل (

 تـا 1933 يهـا ن سـال یب شمنی پروفسور گريقاآلک کاشان در استان اصفهان توسط       یس

 يقـا آ ی تحت سرپرست  1925 و   1913 -1912 يهال در سا  ي ر ی و در چشمه عل    1937

 از 1950 يهـا ز در سـال یـ  نیاتی و کشف.ران انجام شدیت کاردار سفارت فرانسه در ا یداه

ج ی و نتـا    واندنبرگ انجام شـد    ي از سو  1954 و در    ی حاکم ید راد و عل    محمو يقاآ يسو

ت یـ مار قابـل توجـه اسـت و از نظـر اه    یلک بـس یسـ  ۀ تپـ  يهـا کـاوش " :ر دست آمـد   یز

ا یـ ن قشر مردگان را از پهلـو        یدر ا . .. .میکنیان م یجا ب نین را در ا   آ که دارد    يا العاده فوق

 از  ییایو در کنار اموات اش     .اندکردهی دفن م  ی مسکون يهار خانه ی ز "چمباتمه" به صورت 
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 125 ،1345 ،وانـدنبرگ  ("شود  می دهید.. . مانند گرز و تبر و چاقو و       ،ی سنگ يایاش لیقب

   .)127و 

   متن یی نهای بازخوان.6

خ یش از تار  ی پ يهات تمام عناصر گورخمره   ی هدا ن گفته شد،  یش از ا  ینه که پ  وگهمان

 يد فـضا  یـ د د یـ  با نـک یا. ورده اسـت  آخانه گـرد هـم      کی را در قالب تار    یخیو دوران تار  

ن یـ  در انخـست  گـاه چـه در ن نآد یشـا  .ها داردن گورخمرهی با ايهمانندخانه چه   کیتار

 ،گردد یخانه م کیک به تار  یرکائآ یخاطب در نگاه  مانحراف ذهن    و   یکژتابستان باعث   دا

 ن دو عامل ممکن اسـت یا. شودیده میدر داستان د که   است یلی تمث يفضا و    داستان نام

 تواند   می زین امر ن  ید و هم  ن منحرف ساز  یعکاس ۀخانکیک تار ی يذهن خواننده را به سو    

 :دیگویسنده، خود م  ی که نو  ژه آن یبو . سازد م داستان فراهم  شتر را در فه   ی ب يژروک ۀنیزم

ور بـشم    خودم غوطـه یکی تو تار،برم فروی تو سوالخی زمستونيخواستم مثه جونورا  یم"

شه ظـاهر   یـ  ش ي عکـس رو   خونـه کیـ  که تـو تار    يطور چون همون  .امیو در خودم قوام ب    

 و جـار و جنجـال و        یندگس در اثر دو   یف و مخف  ی که در انسون لط    ییزهای اون چ  ،شه یم

 "کنـه یسکوت که به انسون جلـوه مـ         و یکی فقط تو تار   .رهیمیشه و م  ی خفه م  ییروشنا

ن جمـالت  یـ ان ایت از بی برد که هدا   یتوان پ   می قی دق ی در نگاه  .)131 ،1383 ،تیهدا(

 ی قابل فهـم بـا مثـال       يا به گونه   قهرمانش ساخته است   ي را که برا   ییفضاخواهد  یتنها م 

کنـد و قـصد نـدارد بـه     یه میخانه تشبکین فضا را به تار    یارو  ن  یهماز  . ان کند یب روشن

ند سطر بعـد     چ ،نیاعالوه بر    .وا کرده است  أ م یعکاس خانۀکیمخاطب القا کند که در تار     

جـا کـه   نآ .دهـد یانطبـاق مـ   بـا مـرگ   ياخانه را به گونه کی تار ،از قول قهرمان داستان   

 گوش خودشـونو در     ، و انزوا فرار بکنن    یکین تار ی دارن از ا   یشه مردم سع  یهم" :دیگو یم

شـه و   ی منورالفکرها چندشم م   یمن از جمالت براق و توخال     .. .رنی مرگ بگ  يمقابل صدا 

هـا و   دزدهـا و قاچـاق  يرزوآکـه مطـابق     ین زنـدگ  یـ ف ا یـ اجات کث ی احت يخوام برا ینم

 فقـط   .از دست بدم  ت خودمو   ی شخص ،موجودات زرپرست احمق درست شده و اداره شده       

 .)132 و   131 ،همان ("م به هدر نره   یقوا بکنم و    یتونم در خودم زندگ    ین اتاق که م   یتو ا 

ن یها به ا  نآ يایاز دن زان  یگرخواه اوست که     مرگ دل  ي برا یفاتی تشر یجا محل نی ا ییگو

سـاخته  برن را آب  یـ  غر ياوهی خود و به شـ     ياه  که با دست   ی مکان ؛ورده است آمکان پناه   

 .ه بکـنم  یل خودم ته  یقه و تما  یبق سل  مطا ،ی راحت ي که جا  ،کردمیرزو م آشه  یهم" :تاس

خواسم یمن م . خوردین درست کرده بودند به درد من نم       گروی که د  یی اتاق و جا   بأالخره
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ن یـ مـدم در ا آ.  خودم رو پول نقد کـردم   یین کار دارا  ی ا ي برا ، خود و در خودم باشم     يتو

بـه  . وردمآ مخملو با خودم يها ن پردهی تمام ا.خودم ساختم ل  ین اتاقو مطابق م   یمحل و ا  

خانه همچـون   کین که تار  یا )134 ،همان (" کردم یدگیخودم رس ن اتاق   یات ا یتمام جزئ 

ز آمـده   یـ  از منتقـدان ن    یکی ةخواه ساخته شده، در اشار     دل ی مرگ يرا ب یفاتیشرت ییفضا

ور و  آ شـگفت  ینـ یبکیـ و بار  مرگ خـود را بـا فراسـت          ۀنقش] کخانهیقهرمان تار [" :است

 يایات و اشـ   یـ  و واقع  ش گرفته اسـت   یمش را از پ   یتصم در واقع او     .کشد یم ياکنندهرهیخ

   .)60 ،1379 ،بهارلو (" را بر هدفش منطبق کرده استاش یمسکون خانۀ

 تـازه   یگفتـه، بـا نگـاه     شی پـ  ياد مقدمات اسـتناد   یخانه را بر بن   کینک داستان تار  یا

 داسـتان   يست که بر اساس انطباق فضا     یلیوأ، همچون ت  ین بازخوان یا. میکنی م یبازخوان

  :ر استوار استی زگانۀل هفتیبر دال و. ردیگی صورت م"يان گورخمرهین تدفییآ"با 

  ده به پهلوی خوابینیتدف ا کوزةی به شکل گورخمره یاتاق .6-1

او همچـون  و ورود در بدشود که ی فراخوانده میخانه، مهمان به اتاقکیدر داستان تار 

ده شـده  ین به پهلو خوابانی زمي رو که يا خمره .شودیگر م جلوه یی اخرا ياا خمره یوزه  ک

شـکل اسـتوانه درسـت شـده      ه داشت و بـ ی که طاق ضرب   یکی و تار  از داالن تنگ  " :است

. می رد شـد -ده شـده بـود  یم سرخ پوشین از گلآوارش به رنگ اخرا و کف    ی طاق و د   -بود

 بـه  ظاهراً بود که   ی شکل یضیم که مانند اتاق ب    ی شد يا وارد محوطه  ،باز کرد  را   يگریدر د 

ه و یـ بـدون زاو . شـد ی که به داالن باز م   يدر ۀلیوسهمگر ب  .چ گونه منفذ نداشت   یخارج ه 

 "... بـود ین از مخمل عنابآ ساخته شده و تمام بدنه و سقف و کف          یبدون خطوط هندس  

بـه   و  بـوده   شـکل  ی ضرب ی طاق ي که دارا  کیتارن داالن تنگ و     آ) 128 ،1383 ،تیهدا(

ـ  یخمره   ۀواقع به دهان    در ، درست شده  يا استوانه صورت ن آکـوزه شـباهت دارد و        ۀا لول

 . اسـت  نی تـدف  ةا کوز یخمره  گوررنگ درون   یی اخرا ي فضا گری تداع ،ییوار اخرا یطاق و د  

 يگونه منفـذ  چ  یه ظاهراً و استشکل   یضی ب ی که اتاق  گرید ۀمحوطن  آن حال که    یدر ع 

بـه   ،سـاخته شـده اسـت      ی و به رنگ عناب    یه و خطوط هندس   یوندارد و بدون زا   به خارج   

 بـه  يچ منفـذ یهـ  و بست اسـت   بنن  آ يکه انتها  کوزه است    یمخزنور قسمت   آادی تقارن

طـرز  آشکار به    ین جهت شباهت  ین اتاق از ا   یا .کوزه يورود ۀدهان مگر همان    .اردخارج ند 

ن آ از   " مغـان  یگرمـ " يا ن گـورخمره  یدارد کـه در رسـم تـدف        هـا  قرار گرفتن گورخمره  

 مغـان  ی گرمـ يهـا هـا و رودخانـه     دره ی حواشـ  یساکنان اشـکان  " :شده است   می استفاده

 ، بـه انـدازه و قاعـده حفـر کـرده           یراخهـا سـو   هب تپـ  ی در ش  ،ن خود ییآحسب سنن و    بر
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 خمره را بـا  ۀدهان  ون قرار دادهآد در  یو رو به طلوع خورش     لیها را به صورت ما    گورخمره

  ).413 ،1386 ،کامبخش فرد( "اندکرده ی مسدود میتخته سنگ

  رنگ و اتاقی به رنگ اخرا آباژور سرخ. 6-2

ش یپـ که .  شده استیرنگ خون و اخرا طراح  است که به      اتاق رنگ آن   گری د یژگیو

ح داده یوضـ هـا ت ا رنگ گـورخمره وند آن بیو پ و قرمز اتاق ییرنگ اخرا وند باین در پیاز ا 

وجـه  ت ۀستیـ ن بخش از داستان شا    یرنگ است که در ا     سرخ "آباژور"گر،  یاما عنصر د  . شد

 يورد و رو  آ در ی سـرخ مخروطـ    بـاژور آک  ی را که همراه داشت باز کرد و         يا بسته". است

بـرام    سـرخ  یی و روشـنا   یکین تـار  یا.. .ز گذاشت ی م ياو چراغ سرخ را رو    .. .چراغ گذاشت 

رزو آ.. .دادیمـ  بـه صـورتش      یجلو نور سـرخ حالـت خـسته و غمنـاک           او   یدگیپر.. .الزمه

 یی اتـاق و جـا  بأالخره .ه بکنمیل خودم تهیقه و تما  ی مطابق سل  ،ی راحت يکردم که جا   یم

 خـودم و در     يخواسـم تـو   یمن مـ  . خوردین درست کرده بودند به درد من نم       گرویکه د 

ن اتـاقو   یـ ن محـل و ا    یمدم در ا  آ.  خودمو پول نقد کردم    یین کار دارا  ی ا يبرا .خودم باشم 

ات یـ  بـه تمـام جزئ  ،وردمآ مخملو با خـودم  يهان پردهی تمام ا  .ل خودم ساختم  ی م مطابق

 بعـد از اون کـه   بـأالخره . ادم رفته بـود یباژور سرخ آ فقط . کردم یدگین اتاق خودم رس   یا

 128 ،همـان  ( "دینن امروز به من رسـ اونو دستور دادم در تهران درست بک     ةانداز نقشه و 

عـصر  و در    یسـنگ  نـه ین سرخ از عهـود پار     یرسم تدف که  ن اشاره شد    یش از ا  ی پ .)134تا  

رواج ران  یـ  در ا  یشناسـ اهد باسـتان  ز بـر طبـق شـو      ی ن یج بوده و در عهد نوسنگ     یحجر را 

 ،ها بنا يباسازی ز يبران رسم   یا  به "ییسفال قرمز اخرا  " در فرهنگ    کهچنان .استداشته  

ن فرهنـگ بـه صـورت       یـ  مـسکن در ا    يمعمـار " :شده است یمل م عها  الت و مقبره  آابزار

ـ   ید. ه به هم با ابعاد مختلـف بـوده اسـت          دی چسب يها اتاق  يهـا نـه و خـشت    یا چ وارهـا ب

. هک به عنوان مالت استفاده شده اسـت  آها از    خانه ي در بنا  .انددهیفاع رس  به ارت  يا مشته

ـ ا. اندده شده یپوش) هنآ دیاکس(قرمزرنگ اخرا    ة خانه با ماد   يهاوارهیها و د  کف ن رسـم   ی

ص داده  یبـاد تـشخ   آلی اسـماع  يهـا  ضمن کاوش  یابزار زندگ  ره و مسکن و    مقب يباسازیز

ش از  یپـ چه  نآز با توجه به     یخانه ن کیاتاق تار  و) 38 ،1386 ،کامبخش فرد  ("شده است 

ن آ در کـف     یم سـرخ  ین گلـ  ی به رنـگ اخـرا دارد و همچنـ         يواریگفته شد طاق و د    ن  یا

 از  یکـ ی ي بازسـاز  ، سرخ بـه فـضا     باژورآن  یاضافه شدن ا  ن با   یهمچن. ه شده است  گسترد

 و بـا ایـن حـساب        .ابـد یی مـ  يشترینمود ب  ن سرخ ی در قالب تدف   ی باستان ين گورها یهم

 ایجاد اتاقی به رنگ اخـرا وجـود داشـته کـه     ۀشاید بتوان گفت که در فکر هدایت جرثوم  
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هـا در   که بنا بر رسم پـارت      آن ضمن گشته،رنگ محقق     این امر توسط همین آباژور سرخ     

شده که رسم چـراغ روشـن بـر         ی قرار داده م   ی، چراغ روشن   مردگان يهااطراف گورخمره 

  .ران بازمانده استی از مناطق اياریز در بسیاکنون نسر مزار تا هم

   در حالت چمباتمهياه ه مرد.6-3

ار گـرفتن اجـساد در    نـوع قـر    هماننـد خانـه   کیـ گرفتن جـسد قهرمـان تار      قرار ةویش

خانـه  کیـ  تار ي که راو  گونهآن. ند در رحم مادر   یحالت کودک به   هر دو    ست و هاورخمرهگ

 .رودیب م ین اتاق عج  آ در   ،زبانینزد م  ی و خداحافظ  ي سپاسگزار يکند صبح برا  ینقل م 

 ش را در شکمش   ی در زهدان مادر، پاها    ی حالت کودک  شود که به  یرو م اما با جسد او روبه    

 يژامـا یزبان بـا همـان پ     یدم م ید" :ش را جلو صورتش گرفته است     یهارده و دست  جمع ک 

 بـه شـکل   ،لش جمـع کـرده   ديش را تویها را جلو صورتش گرفته پاها   دست ،یپشت گل 

او را گـرفتم     ۀک شـان  یرفتم نزد .  تخت افتاده است   يمده و رو  آبچه در زهدان مادرش در      

گونـه  همـان  .)135 ،1383 ،تیهدا ("وداما او به همان حالت خشک شده ب        .تکانش دادم 

ز بـه   یـ ننگان و تخت ابونصر     یفرآ چون   ییهات در داستان  یشد، هدا ن گفته   یش از ا  یپکه  

ر د .اسـت  پرداختـه  ی باسـتان  يهـا   در فرهنـگ   ا همـان چمباتمـه    یـ  ینین جن ی تدف شکل

 يان گورخمره ی به تدف  قی عم ینظر داشته است که شباهت     وهی ش نیز به هم  یخانه ن کیتار

اسـکلت  " :هـا    در ایـن فرهنـگ     . دارد سـنگی و نوسـنگی      عهـود کهـن   ان  در فرهنگ مردم  

 کـه  یقرمزرنگـ  ة مـاد ،نیا هنگـام تـدف   یگو. اند را حفظ کرده   یرنگمردگان اثر خاك سرخ   

 يمردگـان را بـه پهلـو رو       . انـد ختهیری جسد م  ي رو ،استبوده  ) هنآد  یاکس( اخرا   احتماالً

. ر بـوده اسـت    یـ هـا متغ  ت قرار گرفتن دسـت    یوضع. ندا هخواباند یمده  ی خم ين با زانو  یزم

  ).29 ،1386 ،کامبخش فرد( "...دادندیز قرار می را به صورت چمباتمه ن مردگانیگاه

  خانه منی دفن مردگان در نش.6-4

 دفـن مردگـان     ،تیهدا ۀخانکی با تار  یکالن سنگ  قبور   يمعمار يهایگونگر هم یاز د 

 به صـورت  يامقبره خانهکیقهرمان داستان تار   . است وادهمن خان یر اتاق و محل نش    یدر ز 

 قرمـز  ین با رنـگ و نورافـشان  آن ییش در نظر گرفته و به تز  ی خو یسکون در منزل م   یاتاق

رفتـه  گیمن خـانواده قـرار مـ    یاتاق و در نش   ر  یز در ز  ی ن ینوسنگ ةقبور دور  .پرداخته است 

من یمـساکن و محـل نـش   ر یـ  مردگـان در ز   نیلک سـنت تـدف    یسـ  ةدور در چهار " :است

 " بعد گورستان بـه خـارج محـل اسـتقرار بـرده شـد              يها خانواده مرسوم بوده و در دوره     
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 یـی قرمـز اخرا   ن در فرهنگ مردمان سـفال     ین رسم تدف  یا .)324 ،1386 ،کامبخش فرد (

ن آ و قبل از     یین در فرهنگ سفال قرمز اخرا     یرسم تدف " :استبوده   ن صورت یز به هم  ین

من افـراد   یمحـل نـش   هـا و     مردگان در کف خانه    .کنواخت است ی باًیقر ت Iة  لک دور یدر س 

 از اخـرا  ید را بـا پوشـش   اجساي و چمباتمه دفن شده و رو  ینی جن يهاخانواده به صورت  

 ، قرمز اخـرا   ة با همان ماد    جسد را  ياند و رو    را در کوزه دفن کرده     ی کودکان .اندقرمز کرده 

  .)38 ،همان( "انددهیپوشان

در  )الف :ه است د مدفون ش  یابق عهد نوسنگ  طم شتریخانه ب کیت در تار  یقهرمان هدا 

 نه در قبرسـتان خـارج       ،خانهمنی در نش  )ن شکل ب  ی به هم  یاختمانا س ی یی اخرا ياکوزه

 مردگـان   ين عهد رو  آهن است که در     آد  ی از اکس  یباژور قرمز که صورت   آ  نور ریز )جشهر  

  .ینیبه صورت چمباتمه و جن )د .دندیپاش یم

ا دوغ در اتاق فرد درگذشتهیر یظرف ش. 6-5

بـه  فـراوان    شـباهت    ، مرگ قهرمان داستان   یفاتی تشر يفضا ،شداشاره   که   نهوگهمان

 یفاتی تـشر  يها از سنت  ییها رگه اما . دارد ین عهد نوسنگ  ی و مراسم تدف   یفاتی تشر يفضا

ن آدوغ از   ا  یـ ر  ی ظرف شـ    وجود  که .خوردین داستان به چشم م    یز در ا  یگر ن ی د يهاورهد

که بـه حـرف   نآیاو ب... ک تنگ دوغ گذاشته بودندیالس و  یک گ یز  ی م يرو" :استگونه  

الس را  یتنـگ و گـ    .. .ن؟یخـور یشـمام مـ   . ری من ش  يغذا : بکند دوباره گفت   ییمن اعتنا 

خـتم و   یر ر یالس شـ  یک گ ی ی نخواه ی خواه یول. ل نداشتم یگرچه م  . من گذاشت  يجلو

 ،تیهدا ("دیمکیهسته م آ یلیخو  خت  یریالس م ی در گ  ر را ی ش یعد خودش باق  خوردم ب 

 اسـت کـه بـه عـصر        ییایـ رآک سـنت    یـ  از   یا دوغ حـاک   یر  ین ظرف ش  ی ا .)129 ،1383

ن سـنت   یـ  ا .گـردد یمران بـاز  یـ ان بـه ا   ییایرآزمان ورود   اه در   ی س - ي خاکستر يها سفال

ن یـ ر نزد ا  ی و حرمت ظرف ش    ییایرآن  ی مردگان و رسم تدف    يای به هدا  يبند ي از پا  یحاک

 که بـه    ییژه داشته تا جا   ی و یگاهیر جا یر و ظروف ش   ین اقوام ش  یدر واقع نزد ا   . اقوام است 

اند تا بر طبـق   کردهی را دفن ميریر و ظروف ش   ی ش یعنیها  نآهمراه مردگانشان خوراك    

   .ن تناول کنندآاعتقادشان مردگان پس از قرار گرفتن در مقبره و پس از زنده شدن از 

راث یـ م. هـا بـوده اسـت     نآ یزندگ ةوی و ش  ي مربوط به فرهنگ دامدار    اساساً باورن  یا

 ، مـوزون  ، متناسـب  يهـا ک و بدنـه   یـ  با گـردن بار    ییهاتنگ"ن مردمان   ی ا يهاگورخمره

ماننـد   ی پـستانک  ینـ یی تز يهاین به برجستگ  ی مز  شکل است که غالباً    یافراشته و شلجم  

 یها اغلـب شـبه سـوراخ       در مرکز پستانک   ا انسان هستند و   یوانات  یر ح یپستان گاو و سا   

ر پـستان   ی تـصو  ي القـا  ي بـرا  يم اسـتعار  ی مفـاه  ي دارا نات صرفاً یین تز یا .ز وجود دارد  ین
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ن یـ  ايها به کاربردهانآتوان از وجود ین جهت م یاند و به هم    رده بوده یا زن ش  یجانوران  

ک یـ  در نزد  عمومـاً د  ها دارن ن مجموعه تنگ  ی که ا  یتی نظر به اهم   ...ز توجه کرد  یها ن تنگ

 شکم مرده به    یاز حواش ها را   نآ از   یاند و به هنگام کاوش بعض     دست مردگان قرار داشته   

خـوردن  ظـروف   ها  ن گورستان یدر ا  .)180 تا   174 ،1386 ،کامبخش فرد ( "میاافتهیباال  

 با شکل جالـب  ییهانهی سفال،هارمکیش": استافت شده ی به همراه اجساد کودکان      ،ریش

 يهـا نهی سـفال ایـ هـا  رمکین شـ یشتر همین نوع قبور بی ايای هدا...ف هستندی ظرلباًو غا 

شـده و ظـروف     یها استفاده مـ   نآ از   ي امروز يهاشه پستانک یسان ش ه بود که ب   يدار لوله

  ).185 ،همان( "ر کودکان بوده استیمخصوص ش

ن یتـدف  ةوی و ش  يسپار فرهنگ خاك  ن داستان با  یان به شباهت ساختار ا    توی م اکنون

  . کردییت رمزگشای هداۀخانکیر در تاری و از وجود ظرف ش بردیمردمان باستان پ

  سوز هیچراغ پ. 6-6

کنـد کـه    یوارد اتاق م   یا نفت یسوز  هی پ یچراغخانه همراه با خود     کی داستان تار  يراو

 ی دوران باسـتان يان گـورخمره یفات تـدف ی از تـشر ییها نشانه يز با خود دارا   ین چراغ ن  یا

دادند تـا   ی قرار م  يسوزهین چراغ پ  ی تدف يهاا خمره یها   تابوت يدر باال ] هاپارت[" :است

ن صـورت   یخانـه بـد   کیـ ن سـنت در تار    یـ  ا .)395 ،همـان ( "گور را روشن کنـد     ۀمحوط

قه بـا  یبعد از چند دق . گر رفت ی را روشن کرد و به اتاق د       یچراغ نفت " : است  شده يبازساز

فردا دو  ...  روشن کرد  وورد  آ يگریت تن وارد شد و چراغ د       رنگ گوش  ،ی پشت گل  يژامایپ

 هـستم و  یدم نامحرمآکه نیزبانم مثل ای از م ی خداحافظ ي برا .دار شدم یساعت به ظهر ب   

 داالن .اط در زدمیـ هسته دم داالن رفـتم و بـا احت      آ ،ام پا گذاشته  ی معبد مقدس  ۀستانآبه  

 زیـ  م ي چـراغ رو   .ق مخـصوص شـدم     وارد اتـا   نین پـاورچ  یپـاورچ . صدا بـود  یک و ب  یتار

هـا را جلـو صـورتش گرفتـه          دست ،ی پشت گل  يژامایزبان با همان پ   یدم م ید .سوخت می

 تخـت  يمـده و رو آ به شکل بچه در زهدان مـادرش در ، دلش جمع کرده   يش را تو  یپاها

امـا او بـه همـان حالـت خـشک        .او را گرفتم تکانش دادم     ۀک شان ی رفتم نزد  .افتاده است 

ا یـ بـاژور   آز ماننـد    یـ ن چـراغ ن   ی در واقع وجود ا    .)135 و   128 ،1383،تیداه( "شده بود 

ن ین بـا سـنت تـدف   یادیـ  بنيوندیپ همه و همه ،یطی محيهاينوع فضاساز ایر  یظرف ش 

  .رد داياگورخمره

   چاقو، چماق،تبر .6-7

 ی را به عنـوان ابـزار دفـاع   ییها ح سال عموماً هاگورخمرهدر  که   ن اشاره شد  یش از ا  یپ

 .انداقو بوده  وچ تبر  گرز، چماق،  معموالًدادند که   ین در برابر دشمنان موهوم قرار م      گامرد



138868ستان بهار و تاب/ 52سال  / 209شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

در "ن ی خـورو يهـا ات تپـه یدر کـشف . باز مانـده اسـت   خ  یاز تار  شین رسم از عهود پ    یو ا 

و تبـر و    زه  یسـرن  شتر خنجـر و   ی که با فلزات ب    شودیده م ی د ی سنگ  و ي برنز يایقبرها اش 

 ز در کنـار امـوات     یـ لک ن ی س ۀات تپ یو در کشف  ) 122 ،1345 ،رگواندنب( "اند گرز ساخته 

ن یـ  از ا  یی پـا   رد .)127 ،همـان ( "شودیده م ید.. .ند گرز و تبر و چاقو      مان ی سنگ يایاش"

دن یـ  که مهمان با دیزمان. ابدیی نمود مي راوةخانه به صورت اشارکین در تار  ی تدف نییآ

 گرفتار شده کـه  یک قاتل روانی به دست    بردیخانه گمان م  کیرنگ قهرمان تار   اتاق خون 

: دیـ گوی، مـ  ت او کشف نشود   ی کرده تا جنا   یرنگ طراح  به صورت خون    عمداً اتاق خود را  

 یکـ یشک به دام    یب ش خودم تصور کردم   یکردم و پ  یوار نگاه م  یمن با تعجب به در و د      "

درسـت کـرده    اوست و رنگ خون      ۀن اتاق شکنج  یام که ا  وانه افتاده ی د يهان ناخوش یاز ا 

ان ج نداشـت کـه بـه داد انـس         رچ منفذ هم به خا    ی و ه  ات او کشف نشود   یکه جنا نی ا يبرا

 بـا  ن شـخص یـ ا ایـ ا در بسته بشود و ی به سرم بخورد    یمنتظر بودم ناگهان چماق   ! برسند

دن یت که با د   ین ذهن ی ا .)129 و   128 ،1383 ،تیهدا ("...ا تبر به من حمله بکند     یکارد  

از  گـر ید ی نـوع يایتواند گوید، میآید می داستان پدي راو يتاق برا اب  یشکل عج  رنگ و 

ـ  ابزار و ادوات تار    انیمر  یالنظ مراعات . باشد یدرون متن  يهااشاره دمان و  یـ خانـه و چ   کی

 ي، در فـضا  کهـن دارد دوران يهـا  گـورخمره  بـا يآشـکار ن که شـباهت   آ يمعمار ةنحو

  . درسی به نظر نمی داستان کوتاه اتفاقنیامحدود 

گریاشارات د. 7

 یـی گراشود که بر گذشته   یده م یز د ی ن يگری د يهاخانه نشانه کیدر داستان کوتاه تار   

ن یـ  از ا  ییهـا ن بخـش، نمونـه    یدر ا . کنندی م تأکیدن متن   ی موجود، در ا   یو فرار از زندگ   

  :ر، استوارتر شودی تفسيگفته براشیل پیم تا دالینگریها را بازماشاره

" و تمـاس بـا اشـخاص محفـوظ و جـدا             ی خارج يایانات دن یاز جر خواست  یاو م 

).125 ،همان ("بماند

" رامـش و  آک جـور  ی. رام بودآ همه جا ساکت و   .می رد شد  ی گل يوارهایان د یاز م

.)126 ،همان ("...کردیدم نفوذ مآ در یکرخت

"ن جهـت کـه     ینه از ا  . دمی خونسارو پسند  ،دمیرون د ی که من تو ا    ییون شهرها یم

  حالـت و   که هنـوز  نی ا يشتر برا ی اما ب  ،اد داره یب ز آوه و   ی م يها  درخت ،زارکشت  

.)126 ،همان( "... خودشو نگه داشتهیمیاتمسفر قد

"بلنـد   يهـا  و درخـت   ی گلـ  يهـا ن خونـه  یـ  جـرز ا   ونی م ،هاکوچه پس  ن کوچه یا 

).127 ،همان ("... سابق موندهيساکتش هوا
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"کنـه یشتر شـاعرونه مـ    یـ و ب  تیضـع ن و ی همـ  ،شتر دورافتـاده و پرتـه     یجا ب نیا، 

).127 ،همان ("...ن قرنی ايهن از بالهاآ ما و راهیهواپ ،لی اتومب،روزنومه

"و حـس    نی زمـ  يدم بـو  آ ، مجـزا داره   يها خونه ،يکار منبت يها پنجره ،نینیبب

 زنجـره   ي صدا ،کنهی رو حس م   ی کثافت زندگ  ي بو ،درو شده  ۀونجی ي بو ،کنه یم

. ةشـد   گـم يایـ ه دنیـ نـا  یا ۀ همي ساده و موذیمیردم قد م،کی کوچيهاو پرنده 

).127 ،همان ("...ارهییاد میم رو بیقد

" ر ی بـا سـا  ياچ رابطـه ی هـ ،مت هـس یشه و در هر جا خارج یکردم که هم  یحس م

.)130 ،همان ("مردم نداشتم

"تـونن  یده شده بودم اونا نمـ     یرش خم ی که ز  ی بار موروث  ، که من داشتم   ییدردها

.)131 ،همان( "!بفهمن

"ن گذشـته رو در خـود حـس        یـ  ا ي مونـده ونـستالژ    ی پدرانم در من باق    یخستگ 

.)131 ،همان ("کردم می

" در انـزوا و برگـشت بـه طـرف            فقـط  ، هـست  يا در نهـاد هـر جنبنـده       یکین تار ی ا 

 "شـه یم به مـا ظـاهر مـ       یکنی م يریگ کناره ي ظاهر يای که از دن   یوخت ،خودمون

.)131 ،همان(

"یا ناخوشـ یـ  بـود   یزنـدگ  ان خـسته و زده شـده از       یـ ک نفر بچه اع   یص  ن شخ یا ا یآ 

.)133 و 132 ،همان ("کردی فکر نمیهر صورت مثل مردم معمولدر .  داشتیبیغر

دم در  آ . وجـود داره   يس که در ته وجود هـر بـشر        یاشده بهشت گم  ين همون نستالژ  یا

.)134 ،همان( "سیاریه جور مرگ اختید یشاکنه ی میخودش و تو خودش زندگ

"       جـا وارد   نآ را که اول در      ی کرد و اتاق   ییچراغ را برداشت مرا تا دم داالن راهنما

زاد آ ي در هـوا   يا من نفـس تـازه     ،از نصف شب گذشته بود    . م نشان داد  یشده بود 

.)135 ،همان ("ه باشمآمدرون ی بیناخوش ۀکه از سردابنیدم مثل ایکش

"     دم آکـه  نیـ زبانم مثـل ا ی از می خداحافظ يدار شدم برا  یفردا دو ساعت به ظهر ب

هسته دم داالن رفتم و با      آام   پا گذاشته  یمعبد مقدس  ۀستانآ هستم و به     ینامحرم

.)135 ،همان ("اط در زدمیاحت

"ن ی بود و خواسته بود ایقیک نفر خوشبخت حقین شخص ید هم ایشا

ل او بوده آهدین اتاق هم اتاق ایا دارد و  خودش نگاهيشه برای را همیخوشبخت

  .)135 ،همان( "است
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ر ی وجـود دارد کـه تفـس     ییهادواژهی کل هان نشانه یاشود در   یگونه که مشاهده م    همان

 ،ییجـو رامـش آ ،یطلبانزوا : چونییهادواژهیکل. کنندی میبانین مقاله را پشت   یمورد نظر ا  

گـشت بـه اصـل     باز، پناه بردن به گذشـته   ، متمدن امروز بشر   يایفرار از دن   ،ییگرا باستان

سـردابه   ،ياریـ  مـرگ اخت   ،شدهبهشت گم  ،میقد ةشدجستن جهان گم   ،ي نستالژ ،شیخو

   .... معبد مقدس،)گور(
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  جهینت -8

 و  یشناسـ  باستان يها او در حوزه   ی است که آگاه   يسان توانمند ینوت از داستان  یهدا

 ياری از بس  ییا رمزگش يافته است و برا   یاش نمود   ی ازآثار داستان  ياری در بس  یشناسمردم

-کیتار. سته داشت ی توجه شا  یشگانی و عناصر اند   ی ذهن يهاشین گرا ید به ا  یاز آثار او با   

-اما نـشانه . دهندیمت است که تن به بازخوانی    ی کوتاه هدا  يهاخانه از آن دسته داستان    

ـ او بـر پا   : تـوان گفـت   ی که م  ن اثر موجود است   ی کهن در ا   يز از باورها  یآم درنگ ییها  ۀی

ـ ا "ياگـورخمره " ةوین مردگـان بـه شـ      ی در تـدف   ی باسـتان  ي باورها یبرخ ن داسـتان را    ی

-ی را بنا مـ    يان گورخمره یفات تدف یدمان و تشر  ی چ يهاهی که پا  يعناصر. ده است یبازآفر

 اتـاق کـه خـود       يانـد و در فـضا     خانـه حلـول کـرده     کیـ  گـسترده درتار   يانهند به گونه  

 ين عوامل فضا  یا. اندور شده   غوطه ست،یده ن یاب به پهلو خو   يا ا کوزه یشباهت به خمره     یب

 مــرگ صــاحبان خــاموش یفاتی تــشري مــرگ قهرمــان داســتان را بــه فــضایفاتیتــشر

  . ها همانند کرده است گورخمره

 ناکـام   يرزوهـا آ يک راه فـرار بـرا     یـ  فقط   ،قصه ":  گفته است  ییت، خود در جا   یهدا

واهد از جهان مردمان تازه بـه دوران  خی مدی شان کاری او با ا .)95 ،1362 ،سپانلو ("است

ز یـ چ چیه به هـ  ی که شب  ییای دن .ش پناه ببرد  یهالآدهی ا يایزد و به دن   ی بگر ي امروز ةدیرس

 ةوی شـ ،خی تاريکشد و از وراین جامعه کنار میت خود را از ا  یهدا" .ستی ن ي امروز يایدن

ـان  یند و میبیها خفته است مکه پشت غبار قرن    یی زندگ ،ی از زندگ  يگرید  گونـه خواهـد هم

خ و  یتـار   حفـظ  ی اما در هر حال او در پ       .)96 ،1358 ،انیرانیپور ا  یمصباح ("ست کند یز

 فرهنگ  ي از اجزا  یز برخ یانگ و شگفت  ماهرانهاری بس ياگونهمده و به    آ بر زی ن رانیا فرهنگ

ن  کـه داسـتا  کـرده اسـت  ها را جاودان نآ داده ويثارش جاآ يالران را در البه  ی ا یباستان

  . همین آثار استۀخانه از دست تاریک
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