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چكیده
در عرصۀ داستاننويسی و روايتپردازی ،هر نويسنده میتواند از مضامین متعدّد در حوزههای مختلف اجتماعی،
تاريخی ،ادبی و...کارکردی داستانی بسازد و بافت درونمايههای قصّۀ خود را با آنها پیوند دهد .پیمان اسماعیلی يکی
از نويسندگان جوان ،خالق و موفق امروز کشور ما محسوب میشود که آثارش با اقبال خوانندگان و تحسین منتقدان
روبهرو شده است .آخرين اثر وی رمان نگهبان است که در آن داستانی پر حادثه با دو بُعد خشونت و عاطفه ،به مدد
يکی از اسطورههای قديمی (اسطوره کیومرث) ،در بستری گوتیکی و وحشتانگیز روايت میشود .در مقالۀ حاضر،
رمان نگهبان از طريق تحلی محتوا ،طبقهبندی موضوعی ،ارائۀ شواهدی از متن داستان ،ارجاع به نقدها و مصاحبههای
منتشرشده پیرامون اين رمان مورد بررسی قرار میگیرد .در اين پژوهش نشان داده میشود که پیمان اسماعیلی در اين
اثر ،درونمايههای متعدّد و تأثیرگذاری را در بافتی از عشق و اسطوره ارائه میدهد .درونمايههايی از جنس اضطراب،
وهم و هراس که گاه در عین تخیّلی بودن ،بسیار واقعی و باورپذير جلوه میکنند و اگرچه ظاهری داستانی دارند ،اما
حقايق تلخ ،وحشتناک و غیرقاب انکار زندگی انسان امروز را در عمق خود به تصوير میکشند.
كلیدواژهها :پیمان اسماعیلی ،رمان نگهبان ،درونمايه ،اسطورۀ کیومرث ،گوتیک.
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مقدمه

جاهالنه بود که تنها میتوانست مخلوق گوتها

يکی از راه های شناخت جامعه در هر کشوری،

باشد؛ قومی وحشی که بخش عمدهای از تمدّن

آثار ادبی آن کشور است .در

روم باستان را از میان برد( .شیور کراندل:1250 ،

مطالعه و تحلی

میان حوزههای مختلف ادبی ،عرصۀ «ادبیات
داستانی» بازتاب کام تری را از انديشه ،فرهنگ

 ،20با تلخیص)
سبک گوتیک در هنرهای مختلفی از قبی
نقاشی ،سینما و داستاننويسی نیز وارد شده

و حقايق هر جامعه ارائه میدهد.

0

داستان ،عناصر و اجزای متفاوتی دارد که از

است .در حوزۀ داستاننويسی ،هوراس والپول

میان آنها عنصر درونمايه نقش بیشتر و مهم-

در سال  1120میالدی يکی از معروفترين و

تری را در ارائۀ بازتاب جامعه ايفا میکند .عنصر

متقدّم ترين آثار ادبیات گوتیک ،يعنی قصر

درون مايه در حقیقت ،مسائ جاری و گاه پنهان

اوترانتو 0را به چاپ رساند .ماجرای اين رمان

و غیر قاب بیان زندگی را به نمايش میگذارد.

رمز و راز در قرون وسطی رخ میدهد و به

اسطوره و به ويژه اسطورههای ادبی ،بخش

شبگ ،قت و جنايت میپردازد( .نصر اصفهانی و

مهمی از فرهنگ و باورهای کهن يک ملّت را

خدادادی ) 122 :1213 ،البته شايان ذکر است که

می دهد .در میان اسطورههای ادبی،

طبق تحقیقات انجامشده ،داستان رازهای

اسطورۀ کیومرث يکی از اسطورههای بسیار

نوشتۀ آن رادکلیف 1پیش از قلعۀ اوترانتو نوشته

قديمی و مهجور زبان فارسی است که در

شده است( .دوستدار )32 :1213 ،همچنین از

«اوستا» و «شاهنامۀ فردوسی» با تفاوتهايی

نمونه های موفّق داستان گوتیک در ايران ،می-

روايت شده است.

توان به داستان معصوم اول نوشتۀ هوشنگ

تشکی

از میان شیوههای روايتپردازی« ،گوتیک»
شیوه ای است که ابتدا در هنر معماری جلوه
کرد .در سدۀ دوازدهم سبک معماری تازهای

گلشیری و دو داستان واهمههای بینام و نشان و
ترس و لرز اثر غالم حسین ساعدی اشاره کرد.
پیمان اسماعیلی (متولّد  )1202يکی از

پديد آمد .اين سبک را به دلی اينکه ابتدا در اي

موفّقترين نويسن دگان عرصۀ ادبیات داستانی

دو فرانس 1نزديک پاريس پیدا شد ،فرانسوی

امروز کشور ماست .او نخستین مجموعه داستان

نام یدند .بعدها در سدۀ شانزدهم اين سبک را

خود را با عنوان جی های بارانیات را بگرد در

گوتیک 3خواندند .علّت اين نامگذاری جديد آن

سال  1250به چاپ رساند .اين کتاب در سال

بود که اين سبک ،با قوسها و طاقها و تزئینات
مفصّلش ،به زعم نام گذاران به قدری زشت و

1. Ile-de-france
2. Gothic

3. Goths
)4. Horace Walpole (1717-1797
5. The Castle of Otranto
6. The Mysteries of Udolpho
)7. Ann Radcliffe (1764-1823
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 1250در جايزه ادبی اصفهان شايسته تقدير
شناخته شد.
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تاکنـون در مـورد آثـار پیـمان اسماعیـلی
هیچ پژوهشی صورت نگرفته است ،امّا نقدهايی

وی مجموعه داستان دوم خود را با عنوان

در مورد داستان های او به صورت مقالۀ

برف و سمفونی ابری در سال 1251ش وارد

مطبوعاتی ،گـزارش و يـادداشت و همچنین

بازار کرد .مجموعۀ موفّقی که توانست جوايز

مصاحبـههايـی بـا وی در بـاب آثـارش در

ادبی منتـقـدان و نـويسندگـان مطبـوعـات،

روزنامهها ،مجلّات و سايتهای مختلف اينترنتی

روزی روزگاری ،بنیاد گلشیری و مهرگان را از

منتشر شده است.

آن خود کند .در اين کتاب ،نويسنده هفت

از آنجايی که در میان پژوهشهايی که در

داستان کوتاه را در طبیعت خشنِ کوهستان و

زمینـۀ ادبیـات داستـانی صـورت مـیگیـرد،

بیابان و همچنین فضاهای بومی و روستايی

نويسندگان جوان و فعّال امروز کشورمان تا

روايت میکند .داستان هايی که با استفاده از تم

حدودی مورد بیمهری قرار گرفتهاند ،پژوهش

ترس ،توصیف رويدادهای عجی  ،ارائه

حاضر بر آن شد که درونمايۀ يکی از آثار

باورهای خرافی و شرح تنهايی و مشکالت

شاخص و تأثیر گذار پیمان اسماعیلی ،يعنی رمان

شخصیت های درگیر در اتّفاقاتی غیرمنتظره،

نگهبان را از منظر اسطوره و گوتیک مورد

را بـرای خوانـدن به شدّت مشتاق نگه

مطالعه و بررسی قرار دهد .نتیجۀ اين پژوهش

مخـاط
میدارد.

بیانگر اين است که پیمان اسماعیلی در آثار

سومین و آخرين اثر پیمان اسماعیلی،

خود ،به ياری اسطوره و مؤلّفههای گوتیک،

رمان نگهبان است که در سال  1213شمسی به

واقعیّات زندگی را در اليههای در هم تنیدهای از

چاپ رسید و بسیار مورد استقبال مخاطبان قرار

وحشت ،وهم و خرافه که اجزای جدايیناپذير و

گرفت و در مدّت کوتاهی تجديد چاپ شد.

کمتر پرداخته شدۀ دنیای انسانها است ،به

رمان نگهبان نیز طبیعت خشن ،وحشتانگیز و

تصوير میکشد.

متوهّم داستانهای مجموعۀ برف و سمفونی
ابری را در خود دارد که شخصیتهای قصّه را

خالصۀ رمان نگهبان

به جدال با خود وادار مینمايد .پیمان اسماعیلی

رمان نگهبان داستان مردی جوان به نام سیامک

در اين اثر ،درونمايه های متعدّدی را آمیخته با

است که در کودکی در يک سانحۀ رانندگی،

اسطوره و وحشت گوتیک ارائه داده است .می-

والدين خود را از دست میدهد .او اکنون

توان گفت رمان نگهبان شک تکام يافتهتری از

مهندسی است که در بیابانهای اطراف میناب ،به

جهان داستانی منحصر به فرد پیمان اسماعیلی را

کاشت لولههای نفتی مشلول میباشد .عدّهای از

به نمايش میگذارد.

بومیان کپرنشین منطقه ،به استخراج نفت
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معارض هستند و انتظاراتی دارند .روزی سیامک

رازان در بـرابر خطرات محافظت میکند.

تحت تأثیر دوری از نامزد خود ،فشار تنهايی و

بزرگترين خطری که رازان را تهديد میکند،

هوس ،با همسر يکی از بومیان  -مردی به نام

ادريس است .ادريس دايی رازان است که در پی

شکی  -ارتباط نامشروع برقرار میکند .به دنبال

خوابِ خواهرش و گرگ ،به سردخوابِ هر دو

همسر و فرزند خود را به

مبتال گشته و به موجودی مرد -زن و انسان-

آتش می کشد و به نزاع با سیامک برمیخیزد .در

شده است و در پی مادرانگیِ

اين ماجرا ،شکی

اين نزاع ،سیامک ناخواسته شکی

را به قت

گرگ تبدي

گرگانۀ خود ،مصرّ به تصاح

رازان میباشد .در
را به قت می-

می رساند .او در پی اين حوادث ،به تهران

پايان ،سیامک برادران زن شکی

بازمی گردد و به ياری دوست صمیمی خود

رساند و رازان را به راهنما میسپارد .او جان

(صالح) بـه کوهستـانی مـرزی بـه نام پوکه

خود را بهای حفظ زندگی رازان قرار میدهد و

می گريزد تا از آنجا به کمک قاچاقچی انسان از

با ادريس و گرگ های وحشی و گرسنه درگیر

کشور خارج شود ،امّا از فردی که قرار است او

می شود تا راهنما مجال گريز و نجات رازان را

را از کشور خارج کند ،خبری نمیشود .سیامک

پیدا کند.

ماه ها در آن کوهستان سرد و خطرناک آواره
میماند.

بررسی درونمایههاي رمان نگهبان و ارائۀ

روزی سیامک به مردی به نام صارم و

نمودهاي اسطورهاي و گوتیكی در آنها

پسر کوچکش رازان برمیخورَد که آن دو نیز

در رمان نگهبان درونمايههای متفاوتی وجود

برای رفتن به منطقهای ديگر ،در آن کوهستان

دارد .برخی از آنها در ظاهر داستان و خوانش

گرفتار شده اند .سیامک که قدرت باروری خود

ابتدايی آن قاب درک می باشد ،امّا برخی ديگر

را در تصادف دوران کودکی از دست داده است،

در اليه های زيرين حوادث قصّه جاری است.

نسبت به رازان مهری پدرانه پیدا میکند .از

درونمايه های اين اثر به دو گروه واقعی و

به کمک

تخیّلی قاب طبقه بندی است .در شک زير ،نمای

راهنما در پی سیامک به کوهستان آمدهاند.

کلّی اين طبقهبندی و زيرمجموعههای آن را

هنگامی که صارم در تیراندازی برادران همسر

مشاهده میکنیم:

طرفی برادران انتقام جوی همسر شکی

شکی

کشته می شود ،سیامک با تمام قوا از
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درونمايه های رمان نگهبان

واقعی

خشونت و
تنهايی

خوی
حیوانی

تخیّلی

رفاقت،

ارتباط پدر

نگهبان

جُرم و

مثلّ

و فرزندی

بودن

تاوان آن

عشق ،خیانت

سردخواب

الف) درونمایههاي واقعی

روشنک را رها میکند و به بیابانهای اطراف

 .1نگهبان روايتی تازه از مقولۀ تنهايی انسان

شهرستان میناب میرود و در آنجا مشلول کار

اسـت .شخصیـت اصلـی داستـان (سیـامک)

میشود و اين بدان معنی است که سیامک وارد

شخصیتـی تنـهاست .مـردی جـوان کـه در

تنهايی بیشتری میشود .او در آن بیابان مردی به

هشت سالگی شاهد مرگ والدين خود بوده

نام شکی

را به قت میرساند و برای فرار از اين

است .سیامک در طول زندگی خود ،همواره

حادثه ،به پیشنهاد صالح (دوست صمیمی

آخرين تصوير پدرش «کیومرث» را در ذهن دارد

سیامک) به منطقهای مرزی میرود و منتظر آمدن

و نبود قدرت ،حمايت و مراقبت پدر را احساس

فردی که قرار است او را از کشور خارج کند،

میکند:

میماند .اين انتظار بیحاص

سب

میشود که

«سیـامک حس میکند از پنجرۀ ماشین

سیامک در آن جهنّم سرد و برفی ،انزوای

پرت شده بیرون .توی هواست درست کنار

مضاعفی را تجربه کند .او در تمام حوادث

کیومرث .کیومرث دست دراز میکند تا سیامک

داستان ،تنها و تنهاتر میشود .تنهايی به ويژه در

را بکشد طرف خودش .امّا درست قب از اينکه

محیط کوهستانی که در آن گیر افتاده ،از جنس

دستش به سیامک برسد ،در تاريکی گم میشود».

سرما ،وحشت و خوی وحشی طبیعت غیرقاب

(ص )330

تحمّ آنجاست:

سیامک در اين تصادف ،عقیم میشود.

«تنـهايی يـک جـور سنگینـی اسـت .مثـ

پذيرفتن اين واقعیت که او هرگز فرزندی نخواهد

الشـۀ خـرگـوش .گـاهـی هـم سنـگینتـر .مثـ

داشت ،او را تنهاتر میکند و بر روی ارتباط وی

وزن شلـالی کـه دور گـردن آدم افتـاده باشـد».

با روشنک (نامزد سیامک) تأثیر میگذارد .سیامک

(ص )12
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در حقیقت ،تنهايی از نخستین درونمايه-

«صورت الغر و کشیدهای داشت با پوزهای

هايی است که پیمان اسماعیلی قصد ارائۀ آن را

دراز .آن قدر دراز که به نظرش شک گرگ بود».

داشته است« :نگهبان برای من از حسّ سنگین

(ص )1

بودن تنهايی شروع شد»( .اسماعیلی ،1212 ،ب:
بند  ))1(12پیمان اسماعیلی دربارۀ تنهايی سیامک

• شكیب

میگويد« :تنهايی برای سیامک يک وضعیت

«[شکی ] حیوانی نبود که سیامک به کشتنش

نیست ،بخشی از هستی او است»( .همان :بند )10

عادت داشته باشد .چیزی بود بزرگتر از گرگ و

شخصیت سیامک آيینهای است که درونمايۀ

شلال .يا سگ تازی براقی که منتظر چنگ زدن

تنهايی را به نمايش میگذارد« :سیامک هر وقت

به شکار است»( .ص )102

تنهاست ،بیشتر خودش است .خواستم اين آدمِ
تنها را مدام تنهاتر کنم و به فضاهای آخرالزّمانی

• صارم

وارد کنم تا ببینم از دل او چه موجودی بیرون

«صورتش وحشی بود .چشمهاش کشیده بود و

میآيد»( .اسماعیلی ،1210 ،گفتوگوی شفاهی

کمی انحنا داشت به طرف شقیقه که وحشیترش

با نويسنده) مفهوم تنهايی به طور کلّی با اضطراب

میکرد»( .ص )110

و هـراسی همراه اسـت و بنابراين ،نخستین

اين نشانهها در سیامک با جزئیات بیشتری

مؤلّفهای است که فضای گوتیکی رمان نگهبان را

نمود میيابد .او درست مث

يک حیوان شامّۀ

شک میدهد.

بسیار تیزی دارد و بوهای مختلف را حتّی از

 .3درونمايۀ ديگر رمان نگهبان ،خشونت و

فواص

دور تشخیص میدهد ،ردّ پای همۀ

خوی حیوانیِ موجود در در درون هر انسان

حیوانات را به خوبی میشناسد ،رفتار جانوران را

است .اين خشونت و خوی حیوانی جاری در

به ويژه هنگام شکار کردن يا شکار شدن ،به دقّت

ايجادکنندۀ فضای

تشخیص میدهد و در هنگام حمله به آنها کمتر

گوتیکی در اين داستان است .به استثنای رازان،

دچار خطا میشود .صارم در بخشی از داستان به

تمام شخصیتهای اين رمان به نوعی در ظاهر،

سیامک میگويد:

رمان نگهبان ،ديگر عام

رفتار و يا کارهايی که انجام میدهند ،نشانههايی

«بعضیها ديدهاند چه طور حیوان میکُشی.

از حیوان بودگی را دارند .برخی از اين نشانهها

سـگ پارسش را میبُرد وقتی تو هستی .زوزه

عبارتاند از:

میکشد بدبخت .اين جانورها از تو میترسند».

 رانندۀ کامیونی که سیامک و پدر و مادرش با
آن تصادف میکنند؛

(ص )10
طبیعتـی کـه رمان نگهبان در آن روايت
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میشود ،طبیعتی خشن و درنده است« .پوکه» دو

«کانکس تکانی خورد و عین حیوانی که از

عام مهم و تأثیرگذار در ايجاد فضای گوتیکی را

خواب بیدار شده باشد و تنش را کش و قوس

در خود دارد .وضعیّت جلرافیايی و آب و هوايی

بدهد ،آهنش موج برداشت»( .ص )121

و همین طور حیواناتی وحشی همچون گرگ،

مفاهیم انتزاعی که وجودی ظاهری و قاب

شلال و کفتار .برف و سرمای جانکاه و توّهمزای

رؤيت ندارند ،ممکن است در ذهن هر فرد به

پوکه ،مدام وحشت از مردن يا سردخواب شدن

شکلی متفاوت مجسّم شوند ،اما رمان نگهبان اين

را در پی دارد .اگر در آغاز ادبیات گوتیک در

مفاهیم را نیز در هیئت جانوران برای مخاط

اروپا ،مشاهده میکنیم که داستانها در مخروبهها

مصوّر میکند:

يا قلعهها و قصرهای مخوف روايت میشوند ،در
رمان نگهبان میبینیم که «پیمان اسماعیلی میتواند

«ترس ،جانوری است که بعد از مدّتها
برگشته توی سینهاش»( .ص )03

وضعیت آب و هوايی را جايگزين معماری

و در بخشی ديگر از داستان میخوانیم:

ساختمانی کند و همان ترس و وهم را بسازد».

«تنهايی مث يک سگ خانگی شروع میکند
به لیس زدن روح آدم»( .ص )151

(آتش بیگ :1213 ،بند )0
پیمان اسماعیلی خشونت و خوی حیوانی

عالوه بر اجسام و مفاهیم انتزاعی ،در

موجود در پوکه را در روحِ حاکم بر تمام رمان

قسمتـی از رمان ،در توصیف «نور» اين چنین

بازتاب میدهد .در حقیقت ،نويسنده بُعد حیوانی

میخوانیم:

با محیطی که در آن

«نور را میديد که مث جانوری اسطورهای

شخصیتهايش را متناس

گرفتار هستند ،پررنگتر میکند و اين موضوع را

پیچ و تاب میخورد و تنش را توی هـوا جلو

در قال

چالشی برای شخصیتها بسط میدهد.

میکشید»( .ص )123

به همین دلی است که شخصیتهای داستان در

عالوه بر وجود نشانههای حیوانبودگی در

مبارزهای دائمی با خوی حیوانیشان هستند تا به

تمام طول رمان ،شخصیتها به ويژه در فضای

نشوند.

کوهستانی داستان ،درگیر تالش برای نجات جان

دام آن نیفتند و به حیوانِ تمام تبدي
(مقدّم)5 :1210 ،

خود هستند و اين بقا تنها از طريق «کُشتن»

امّا پیمان اسماعیلی انعکاس روح خشن و

حاص میشود .بديهی است که بقا در طبیعت

حیوانیِ قصّه را از اين حد فراتر میبرد و زبانِ

وحشی ،معطوف است به قدرت ديد ،شامّه و

تشبیهات داستان را نیز با طبیعت خشن و وحشی

سرعت عم

(کسروی )12 :1212 ،و اين

رمان در هم میآمیزد و گاه حتی اجسام را در

ويژگیها در سیامک جمع است و او را خشن و

شمايلی حیوانی توصیف میکند:

ترسناک میکند .در حقیقت ،اين خشم و بی
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رحمی کوهستان پوکه است که انسانها را به

را درگیر میکند .صحنهای که حتی در خوابهای

خشونت وامیدارد« .پوکه نماد سلطۀ طبیعتی رام

سیامـک هـم بـه شک های متفاوت نمود پیدا

نشده است که انسان ساکن در آن جز به بقا نمی-

میکند:

تواند بینديشد»( .همان) پیمان اسماعیلی در يکی

«و سیامک خواب کیومرث را ديد ...ايستاده

از گفتوگوهای منتشر شدۀ خود میگويد :اين

بود کنار پیکان سفیدش ...سالم .قب از اينـکه رخ

مفاهیم در اص همان بازگشت به غرايز بدوی

به رخ بشود به يک کامیون پُر از چوب»( .ص )1

است .لذّت کُشتن ،دراندن و خوردن .يکی شدن

همچنین آخرين حرفهای پدر که سیامک

با غرايز ذاتی طبیعت .در شرايطی که اتمسفر

به طور واضگ و دقیق آن را به خاطر نمیآوَرَد،

زندگی تا سر حدّ ممکن حاد و گداخته میشود،

همیشه فکر او را مشلول میکند .سیامک اگرچه

انسان اگر به بخشی از طبیعت تبدي نشود ،از

تنها هشت سال از نعمت پدر برخوردار بوده ،اما

بین میرود( .اسماعیلی ،1212 ،الف :بند  ،1با

هرگز او را فراموش نکرده است .به همین دلی

تلخیص)

وقتی صارم در شرايط نزار پس از تیر خوردن

مفهـوم عمیـقتـری کـه ايـن درونمايه

نگران است از ياد رازان برود ،سیامک میگويد:

(خشونت و خوی حیوانی) به همراه دارد ،زوال

«نمیرود .بعد از صد سال هم نمیرود»( .ص

اخالقی يک نس يا يک جامعه است( .آتش بیگ،

)112

 :1213بند  )0اين عبارت را که مضمونی
اجتماعی دارد ،میتوان اينگونه تحلی

کرد که

سیامک در طول داستان به سه حالت با
مسئلۀ پدر بودن درگیر است:

اگر فضای ناامن پوکه را يک جامعه و انسانهای

• حالت اول:

گرفتار در آن را افراد اين جامعه بدانیم ،میبینیم

او وقتی کودک است ،میخواهد مث

که وضعیت بحرانی اين جامعه باع

شده تا آدم-

ها به ريشهایترين غرايز خود برگردند و تنازع

پدرش

باشد:
«آن ش

سبی کیومرث را از نیمرخ میديد

برای بقا را جايگزين هر گونه اص انسانی کنند.

و يادش بود که يک انگشت پشت لبش گذاشت

(همان)

تا شک سبی پدر بشود»( .ص )5

 .3درونمايۀ بسیار مهم ديگری که در
بستری اسطورهای در رمان نگهبان ارائه میشود،

• حالت دوم:

رابطۀ پدر و فرزند است .داستان با صحنۀ

او وقتـی بـا مـوضوع عقیم بودن خود مواجه

تصادف سیامک و پدر و مادرش آغاز میشود.

میشـود ،میخواهد پدر باشد .در بخشی از

صحنۀ از دست دادن والدين به ويژه پدر ،برای

داستان که صارم توسط برادران همسر شکی

تیر

همیشه در ذهن سیامک میماند و تمام زندگیاش

میخورد ،سیامک همین طور که زخم صارم را

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك
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مداوا مـیکند ،ماجرای تصادف و عقیم شدن

گرفت ،تا شقیقهاش يکضرب رفت .بايد بلند

خود را به تلخترين و ترحمانگیزترين شک بیان

میشد ،گلوی راهنما را میگرفت و نفسش را

میکند:

میبريد»( .ص )331

«خودم هم ناقص شدم .قرار نیست بچه
داشته باشم»( .ص )110

مسئلۀ ارتباط پدر و پسر در اين داستان،
میتواند به نوعی يادآور عقدۀ اُديپ( )3باشد .اين

بالفاصله پس از اين کالم سیامک ،جمالت

نکته را در بسیاری از نقدهايی که پیرامون اين

تأثیرگذار راوی ما را با ژرفای داغِ توأمانِ نبودِ

رمان نوشته شده است ،میتوان يافت .اما مضمون

فرزند و پدر در دل سیامک همراه میکند:

اين داستان با اسطورۀ اُديپ تفاوتهای بسیاری

«سیامک به بچهای فکر کرد که نبود .هیچ

دارد .در اسطورۀ اُديپ ،پسر به کشتن پدر اقدام

وقت نبود .ولی بايد از دهن حیوان میکشیدش

میکند ،امّا در اين رمان پدر پیشتر مُرده است.

بیـرون ...کیومرث وقتی از پنجرۀ ماشین پرت

در اين اسطوره ،پسر از پدر کینه و به مادر

میشد توی هوا ،به او فکر میکرد؟ به بچهای که

گرايش دارد ،امّا در رمان نگهبان چنین نیست.

در دهن حیوان جا ماند؟»( .همان)

اگرچه سیامک نگهبانی کیومرث را در زندگی
خود کم دارد ،اما کیومرث همیشه در ذهن ،قل

• حالت سوم:

و خـوابهای سیـامک حضـور دارد .پیمان

او وقتی در برابر رازان است ،پدری میکند .به

اسماعیلی در يکی از گفتوگوهای منتشر شدۀ

ويژه پس از اين که صارم تیر میخورد و نمی-

خود ،اين موضوع را به خوبی شرح میدهد:

تواند مراق

رازان باشد:

«پسرها در رمان من در موقعیّت پدرکُشی نیستند.

«سیامک آرام گوشت خرگوش را از دست

پدرها قبالً مُردهاند يا عقیم هستند .پدر در رمان

رازان گرفت و ريشريش کرد .بعد گوشت را با

نگهبان چیزی نیست که موقعیّتی برتر و ثابت

احتیاط توی دهان رازان گذاشت»( .ص )125

داشته باشد .چیزی نیست که پسر برای گريز از

سیامک به قدری با رازان ارتباط عاطفی

جاذبهاش نیازمند انجام دادن کاری باشد .اين

برقرار میکند و او را متعلّق به خود میداند که در

جاذبه قبالً از بین رفته و پسر اتفاقاً در موقعیت

صفحـات پايانی رمان ،وقتی مرد راهنما از او

بازسازی دوبارۀ آن است ...شخصیتهای رمان

میپرسد «پسر خودت نیست .نه؟» و در ادامه از

ناخودآگاه نگهبان آن چیزهايی هستند که از اين

او میخواهد که رازان را به حال خود رها کنند و

پدر مُرده باقی مانده .چیزهايی که شايد به تداوم

خود را نجات دهند ،احوال سیامک اين چنین

دوبارهاش منجر شود»( .اسماعیلی)22 :1212 ،

توصیف میشود:

سیامک قدرت و حمايت پدر را در زندگی

«سیامک سرش را باال گرفت و زل زد به

خود احساس نکرده است .قدرت و حمايتی که

چشمهای راهنما .درد از زير دندانهاش نبض

دوست دارد برای فرزندی که هرگز نخواهد
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داشت ،به کار گیرد .به همین دلی است که رازان

میشوند .ارتباط صارم و رازان در بخشهايی از

چنین حسهايی را در سیامک بیدار میکند.

داستان ،صحنههای عاطفی و زيبايی را به تصوير

سیامک تالش میکند هر آنچه را که کیومرث به

میکشد:

او نداده و برايش باقی نگذاشته است ،به رازان

«صارم رازان را بیشتر توی سینه فشار داد و

بدهد و در وجود و خاطرش باقی گذارد .اين

بدنش را آرامآرام تکان داد .انگار الاليی بخواند.

مسئله عالوه بر ارتباط پدر و فرزندی ،مفهوم

سیامک ديد که صارم آهسته گريه میکند ...رازان

عمیق و زيبای ديگری را در خود دارد .می به

خـودش را از بلـ

صـارم کَنـد و صورت و

جاودانگی و کشف معنای زندگی از طريق داشتن

ريش صارم را بوسید .صورتش را به پیشانی

فرزند که در هر انسانی وجود دارد ،موضوعی

صارم میمالید و هقهق میکرد»( .ص )112

است که در وجود سیامک به نمايش گذاشته شده

موضوع ارتباط پدر و فرزندی در اين رمان

با اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اوستا

است.
آغاز و پايان رمان نگهبان ،هر دو تصويری

ارتباط دارد .روايت اين اسطوره در شاهنامۀ

از مرگ پدر و باز مانـدن پسـر را بـه تصويـر

فردوسی با اوستا تفاوتهايی دارد و در رمان

میکشد ،با اين تفاوت که در آغاز داستان در اثر

نگهبان هر دو نوع روايت اين اسطوره به کار

يک حادثه کیومـرث میمیـرد و سیامک زنده

گرفته شده است .تقاب هايی که میان رمان نگهبان

میمانـد .اما در پايان داستان ،سیامک خودخواسته

و اسطـورۀ کیومرث وجود دارد ،در حقیقت

و برای نجات جان رازان به جدال با گرگها و

زمینهساز مفاهیم درونمايهای اين رمان است که

ادريـس بـرمیخیـزد و خـود را بـه کـام مـرگ

اينک به هر کدام از آنها میپردازيم:

میاندازد.

• داستان شاهان در شاهنامۀ فردوسی با داستان

عالوه بر رابطۀ کیومرث و سیامک و

کیومرث آغاز میشود .در اين اثر ،کیومرث

سیامک و رازان که دو شک از ارتباط خونی و

نخستین پادشاه جهان است که آيین سروری را

غیرخونی پدر و پسری است ،ارتباط صارم و

بنیان مینهد:

رازان نیز سومین رابطۀ پدر و فرزندی در اين

«پژوهنـدۀ نـامـۀ بـاستـان

رمان است .همسر صارم مدتها پیش در حین
همراهی صارم در کار قاچاق ،توسط سربازی

که از پهلوانان زند داستان
چنین گفت کآيین تخت و کاله

کشته شده است .رازان پس از مرگ مادرش ،در

کیومرث آورد و او بود شاه»

کنار ادريس آرام میگیرد .پس از سردخواب

(فردوسی)2 :1251 ،

شدن ادريس ،ديگر کسی برای صارم و رازان

از طرفی ديگر ،نام نخستین انسان يا پیش-

باقی نمیماند و اين دو تنها دارايـی يکديـگر

نمونه که اورمزد او را از روشنیِ بیپايان ساخت،

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك
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در اوستا به صورت  ،)2(gayamaretanيعنی

در رمان نگهبان هم نام واقعی رازان  -پسر

زندگی يا جان میرا آمده است( .مدرسی:1250 ،

بچهای که پس از مرگ پدرش ،سیامک همچون

)102

پدر از او مراقبت میکند -هوشنگ است:
رمان نگهبان نیز با شخصیّت کیومرث آغاز

«پسرم دو تا اسم دارد .اولیاش هوشنگ

میشود .امّا نه با آفرينش يا پادشاهی او ،بلکه مرگ

است .از وقتی مادرش مُرد صداش میکنم رازان».

وی و خواب سیامک شروع کنندۀ داستان است:

(ص )20

«بیست و پنج سال از مرگ کیومرث

• در شاهنامۀ فردوسی ،سیامک پیش از

گذشته بود که جانوری کوچک و صدفی در سینۀ

پدرش کیومرث میمیرد .اما در رمان نگهبان،

سیامک جنبید ...جانور سرفۀ خشکی کرد و

کیومرث به جای سیامک کشته شده است .در

سیامک خواب کیومرث را ديد»( .ص )1

صحنۀ تصادف کیومرث ،خوانش اوستايی

پايانی رمان نیز ،کیومرث در

اسطورۀ کیومرث بیشتر خودنمايی میکند .در اين

در فص

خواب سیامک حضور دارد .در اص  ،حضور

داستان ،کیومرث با کامیونی تصادف میکند که بر

همیشگی کیومرث ،از طريق خواب ،خاطرهها و

روی آن نام ارزور نوشته شده است« .ارزور نام

تأثیراتی که بر سیامک دارد ،بر تمام داستان

کوهی است اساطیری که گردنه و قلّۀ آن جای

حکومت میکند.

گرد آمدن ديوان خوانده شده است ...در مینوی

• در شاهنامۀ فردوسی ،سیامک پسر

خرد (بخش  ،31بند  )10ارزور نام ديوی است

کیومرث است:

که به دست گیومرت کشته شد»( .اوستا به

«پسر بد مر او را يکی خوبروی

کوشش دوستخواه )155 :1250 ،در اين رمان هم

هنرمند و همچون پدر نامجوی
سیامک بُدش نام و فرخنده بود

راننـدۀ کامیون اگرچه موج

کشته شدن

کیومرث میگردد ،امّا خود نیز در اين تصادف

کیومرث را دل بدو زنده بود»
(فردوسی)2 :1251 ،
در رمان نگهبان نیز نام پدر سیامک،

جان میبازد .او شبیه به گرگ يا ديو توصیف
میشود:
«پشتش خمیده بود و پوزۀ درازش شک

کیومرث است .به جز اين ،در شاهنامۀ فردوسی

گرگ بود يا يک جور حیوان سیاه با پوستی

نام پسر سیامک ،هوشنگ است:

چرمی»( .ص )331
نکتۀ ديگر اين است که در تصادف

«خجسته سیامک يکی پور داشت
که نزد نیا جاهِ دستور داشت
گرانمايه را نام هوشنگ بود

کیومرث و کامیون ،گاوی نیز کشته میشود:
«کمی جلوتر گاو بزرگی افتاده بود وسط جاده...

تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود»

کامیون ،گاو و کیومرث را با هم کشته بود»( .ص

(همان)1 :

 )5جسد اين گاو در کنار جنازۀ کیومرث ،يادآور
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گاوی است که در اوستا به همراه کیومرث از

از سويی ديگر ،گرگ نماد جنبۀ وحشی

نخستین آفريدههای خداوند است« .گاو نخستین=

درون سیامک نیز هست .همچنین گرگ نماد زن

گاو پاک= گاو يگانهآفريده ،نخستین جانوری

وحشی و در روانشناسی تمثیلی ،نمادی از روح

اسـت کـه اهـورامـزدا او را در ايـرانويـج

مؤن

است .گرگ منشأ زنانگی است و همۀ

بیافريد .اين گاو را اهريمن کشت»( .اوستا به

چیزهايی که به غرايز و جهان ناپیدا تعلّق دارد.

کوشش دوستخواه ،1505 :1250 ،با تلخیص)

(کسروی )12 :1212 ،از اين منظر ،گرگ در اين

• در شاهنامۀ فردوسی ،کیومرث پلنگینه-

داستان میتواند با فتنهگری زن شکی

و رابطهای

پوش است:

که با سیامک برقرار کرد و او را به دام آتش

«کیومرث شد بر جهان کدخدای

انتقامجويی يک عشیره و آوارگی در پوکه

نخستین به کوه اندرون ساخت جای

انداخت ،ارتباط داشته باشد.
• در شاهنامۀ فردوسی تمام حیوانات دنیا

سر بخت و تختش برآمد
به کوه پلنگینه پوشید خود با گروه»
(فردوسی)2 :1251 ،
در رمان نگهبان نیز کیومرث را در خواب

در برابر کیومرث سر تعظیم فرود میآورند و نزد
او احساس امنیت و آرامش دارند:
«دد و دام و هر جانور کش بديد
ز گیتی به نزديک او آرمید»

سیامک پلنگینهپوش میبینیم:
«لباس تنش نبود .جاش پتوی قهوهای رنگی

(همان)

دور تنش پیچیده بود که نقش پلنگ داشت»( .ص

در رمان نگهبان ،کیومرث شکارچی بسیار
ماهری است که به خوبی میداند که چگونه

)331
• در شاهنامۀ فردوسی ،دشمن سیامک –
کسی که سیامک به پیکار با او میرود و به دست

حیوانات را اهلی خويش نمايد و شکارشان کند:
«حیوان اصالً تکان نمیخورد .رام کیومرث

وی کشته میشود -به گرگ تشبیه شده است:

بود .کیومرث را راه میدادند بین خودشان...

«به رشک اندر اهرمن بدسگال

حیوان حساش میکرد»( .ص )355

همی رای زد تا ببالید بال
يکی بچه بودش چو گرگ سترگ
دالور شده با سپاه بزرگ»
(فردوسی)2 :1251 ،

نکتۀ جال

توجّه اين است که تنها جايی از

داستان که کیومرث به عنوان شاه ملقّ

میشود،

بخشی است که از مهارت بیبدي او در شکار
سخن به میان میآيد:

در رمـان نگهبان نیز سیامک بارها با

«تو پیرانشهر هر وقتی دشت ساکت میشد،

گرگها درگیر میشود و در نهايت برای نجات

هیچ صدايی نمیآمد ،پدرم میگفت کیومرث دارد

جان رازان ،در پیکار با گرگها جان میدهد.

شکار میکند .شاه̊ کیومرث شکار میکند»( .همان)

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك

• در شاهنامۀ فردوسی ،اهريمنی که سیامک
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پس از آن ،از شک نباتی به صورت دو انسان

به دست او کشته میشود ،خزوران نام دارد:

تبدي يافتند که در قامت و چهره شبیه به يکديگر

«سیامک به دست خزوران ديو

بودند .يکی نر موسوم به مشی و ديگری ماده

تبه گشت و ماند انجمن بیخديو»
(فردوسی)1 :1251 ،

موسوم به مشیانه»( .اوستا به کوشش دوستخواه،
)1505 :1250

در رمان نگهبان نیز نام سردستۀ گرگهايی

مصداق اين ادامۀ نس از نطفۀ کیومرث را

که سیامک با آنها در جدال است و در نهايت

در پايان رمان نگهبان در خواب سیامک اين گونه

توسّط آنها از بین میرود ،خزوران است:

میخوانیم:

جثّهای دارد .گرگ خزوران که

«چیزی که يادش بود ردّی بود که تن

«عجـ

میگويند همین است ...خزوران به اين عظمت

کیومرث روی خاکهای کنار جاده انداخته بود.

ديده بودی؟» (ص )332

ردّی که خونی بود و خون تازه بود .کمی

• در شاهنامۀ فردوسی ،هوشنگ پسر

بعد...گیاهی ديد شک ريواس که از خاک جوانه

سیامک چنین توصیف میشود:

زد ،رشد کرد و دو شاخه شد .ريواس تازه بود و

«جهاندار هوشنگ با رای و داد

هم در باد پیچوتاب

دو شاخهاش درست مث

به جای نیا تاج بر سر نهاد
بگشت از برش چرخ سالی چه

میخوردند و شک عوض میکردند»( .ص )335
و چنـد سطـر پايینتر از اين جمالت،

پر از هوش ملز و پر از رای دل»
(فردوسی)1 :1251 ،
در رمـان نگهبـان نیـز در مـورد رازان

میخوانیم:
«يکی از شاخههای ريواس در باد چرخی
خورد و شک روشنک شد»( .همان)
در اوستا ،ترتی

(هوشنگ) اين گونه میخوانیم:
«رازان بیشتر از سناش میفهمد .نگاه نکن
هفت سالش است»( .ص )20

بقای نس پس از مشی و

مشیانه ،به اين صورت آمده است« :از آنان [مشی
و مشیانه] يـک جفـت نـر و مـاده پـا به عرصۀ

«رازان اولِ همه میفهمد»( .ص )11

ظهور نهادند .از اين يک جفت ،هفت جفت پسر

• در اوستا در مورد نسلی که از کیومرث بر

و دختر متولّد شدند .يکی از آن هفت جفت

روی زمین به وجود میآيد ،اين چنین توضیگ

موسوم بوده به سیامک و زنش موسوم بوده به

او

نساک (=وساک)»( .اوستا به کوشش دوستخواه،

داده شده است« :در هنگام مرگ از صل

[کیومرث] نطفهای خارج شده ...و در جوف
خاک محفوظ بماند .پس از چه

)1505 :1250

سال از آن

درونمايۀ ارتباط پدر و فرزند ،گستردهترين

دو شاخۀ ريباس به هم

درونمايۀ رمان نگهبان است و پیمان اسماعیلی

پیچیده در مهرماه و مهرروز از زمین برويیدند.

عالوه بر استفاده از مفاهیم اسطورهای ،مضامین

نطفه ،گیاهی به شک
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خانوادگی و اجتماعی را با ظرافت و کارکردی

نمیشود و همین طور ادامه پیدا میکند»( .ص

داستانی ،در اين درونمايه ارائه میدهد .در

)151

بخشی از داستان ،هنگامی که رازان با لحنی

سیامک پس از مرگ صارم ،بر خود وظیفه

محکم و قاطع از سیامک میخواهد که درِ قف

میبیند که رازان را از تهديد ادريس ،گرگها و

شدۀ خانه را باز کند ،اين گونه میخوانیم:

تمام خطرات پوکه دور کند .او با اين کار در

«پسرها همیشه از پدرها طلبکارند .همیشه

حقیقت تعريف جديـدی از مقـام پـدر را ارئه

همین جوری است حتی اگر هیچ حرفی هم

میدهد و «مفهوم پدر بودن را از قیـد و بنـد

نزنند .با همین میشود از زنده بودن پسرت

نشانـههای مرسوم میرهاند و عملی پدرانه را

مطمئن باشی .از اينکه چیزی میخواهد .از تو

جايگزيـن ايـن مفهـوم میکنـد( ».بابايی:1212 ،

میخواهد»( .ص )315

بند )0

در اين رمان ،اين حقايق بیشتر از میان قاب

 .4عنوان اين رمان يعنی نگهبان ،معرّف

رابطۀ سیامک و رازان به تصوير کشیده میشود.

درونمايۀ عمیق ديگری در اين داستان است.

رابطهای زنده و گرم در میان فضای سرد و مُردۀ

نگهبانی ،پاسداری و مراقبت واژگانی است که در

پوکه .اين حقايق ظريف زمانی که با خاطرات

میان تمام موجودات اين رمان – چه انسان و چه

سیامک از کیومرث گره میخورد ،يکی از

حیوان -معنايی مهم و حیاتی دارد .هر گروه از

تأثیرگذارترين پاراگرافهای رمان نگهبان را خلق

جانداران اين داستان ،سردستهای دارند که

میکند:

مسئولیت نگهبانی و حمايت از همنوعانش را بر

«سیـامک صـورت رازان را بـه صـورتـش

عهده دارد و به همین دلی  ،رفتار و عملکردش

چسباند و چشمهاش را بست ...خیلی سال پیش

با ساير اعضای گروه متفاوت است .به عنوان مثال

کیومرث همین طور بللش کرده بود ...فکر کرد

در مورد «کبکها» در بخشی از داستان اين گونه

که آن موقع چیزی از کیومرث به او منتق شد.

میخوانیم:

چیزی که ارثی نبود .بـه خـون ربـط نداشـت.

«جايی که سیامک نشانش میداد ،نوک تیز

لحظهای بود که کیومرث را برای همیشه در

تخته سنگی بود که از زمین بیرون زده بود و چیز

ذهناش مانـدگـار کـرد ...لحظـهای کـه بعـدش

سیاهی کُند و تنب رويش تکان میخورد.

میشود دنیا را از روی آن تعريف کرد .خیلی
سال بعد .وقتی پسر هم بچهدار میشود و آن

[صارم] – چرا اين طوری تک افتاده؟ دنبال
غذا نیست؟

لحظه را به بچۀ خودش هم ياد میدهد و همین

[سیامـک] – نگهبـانی میدهـد .يکـی را

طور پشت هم .يک جور نگاه که با آن میشود

میگذارند برای نگهبانی .مخشان کار میکند».

خانـواده را تعـريف کـرد .يـک زنـدگی که تمام

(ص )05

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك

و يا در مورد گروه «گرگها» میخوانیم:
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 .3درونمايۀ مهم ديگری که در اين رمان

«يک جفت چشم درخشان دورتر روی

بسیار قاب تأمّ است ،جرم و تاوان آن است .هر

دامنه ايستاده بود و به سیامک نگاه میکرد.

و

کدام از شخصیتهای اين داستان که قت

نگهبان شده بود برای آنهايی که پايین بودند و

گناهی را مرتک

زمین را میکندند»( .ص )152

سیامک در بیابانهای اطراف میناب ،شکی

میشوند ،تاوانش را میپردازند.
را

امّا مفهوم «نگهبان» در میان انسانهای اين

میکشد و تاوانش را با آوارگی در برزخی سرد و

رمان نمود بیشتر و مهمتری دارد که با درونمايۀ

هراسانگیز میپردازد .سربازی به همسر صارم

پیشین يعنی ارتباط پدر و فرزند گره خورده

تیراندازی میکند و او را میکشد و خود نیز به

است .پیمان اسماعیلی در يکی از گفتوگوهای

دست صارم کشته میشود .صارم ضارب

منتشر شدۀ خود میگويد« :نگهبان کالً دربارۀ پدر

همسرش را میکشد و خود به ضرب گلولهای از

است و وظیفۀ نگهبانی او .چگونگی رابطه میان

جان

که به دنبال سیامک

پدر و فرزند ،حتی اگر با هم رابطۀ خونی نداشته

هستند ،کشته میشود .برادران همسر شکی

برادران همسر شکی

که

باشند .يک جور تشرّف به پدرشدگی .تکمی

مسب

کردن چرخۀ ناتمام نگهبانی پدر از فرزند».

میمیرند .رانندۀ کامیونی که باع

(اسماعیلی ،1212 ،الف :بند  )10تشرّف به

مادر سیامک میشود ،خود در همان تصادف جان

پدرشدگی بدون رابطۀ خونی ،درجهای است که

که با به آتش کشیدن کپرشان،

سیامک با رازان به آن نائ

مرگ صارم میشوند ،به وسیلۀ سیامک

میبازد .شکی

مرگ پدر و

میشود .به زبان

همسر و نوزاد خود را به کام مرگ میکشاند ،به

اسطوره« ،سیامک در رؤيای بیزمان خود خواب

دست سیامک به قت میرسد .اين تاوانها گاهی

نگهبان [کیومرث] را ديده و نگهبان بیدار شده تا

در کوتاهترين زمان گريبان شخص گناهکار را

چرخه را به هوشنگ [رازان] و نوادگان بشری او

میگیرد .صارم دربارۀ سربازی که همسرش را

بسپارد»( .کسروی ،12 :1212 ،با تصرّف) در

کشته است ،چنین میگويد:

انتهای داستان ،سیامک کامالً بر روی عقیم بودن

«همین زمینگیرش کرد .با همان تفنگی که

خود خطّ بطالن میکشد و برای نجات جان

تیر انداخته بود به زنم مُرد .سر جمعش ده دقیقه

رازان به ايفای نقش نگهبانی در برابر گرگها تن

هم نشد .تیر انداخت ،پايین آمد ،تفنگش را

میدهد« .نگهبانیای که به نگهبانی کبکها و

گرفتم و مُرد»( .ص )102

گرگها پهلو میزند و بر غريزۀ بقا و امتداد نس
تأکید میکند و پايانی با کورسويی از امید ،از دل
آن همه مرگ و میر و جدايی برای مخاط
میزند»( .مقدم)5 :1210 ،

رقم

او در جايی ديگر از داستان ،تاوان را با
تأثیرگذارترين واژهها شرح میدهد:
«وقتی به کسی تیر زدی همان تیر سراغت
را میگیرد .وقتی به کسی تیر میزنی ،از خودت
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خرج میکنی .جای تیری که زدی از تو تنت

و شومترين شک جُرم است و وحشت بیشتری

خالی میشود»( .ص )130

میآفريند»( .بینیاز :1210 ،بند )2

سیامـک نیـز پـس از قتـ شکیـ  ،هرگز
نمیتواند از گناهش رهايی يابد:
«شکی

قاچاق و خروج غیرقانونی از کشور نیز اتفاقات

مث طنابی که کش آمده باشد به

تن سیامک وص بود»( .ص )100
نکتـۀ جالـ

داستان را مهیّج و مضطربکننده کرده است ،اما
جُرمی که بیشترين بسامد را در اين داستان دارد و

ايـن اسـت کـه تمـام ايـن

شخصیتها به گناهی که مرتک

اگرچه در اين رمان ،جُرمهای سنگینی مث

تأثیرگذارترين تصاوير را در ذهن مخاط

بر

شدهاند ،واقف

جای میگذارد« ،قت » است .قت به سه صورت

هستند و میدانند مجازاتی در پیش خواهد بود.

در اين داستان وجود دارد :ارتکاب قت  ،تهديد به

در اين میان شخصیت مرد راهنما که در پايان

قت و بازگويی قت انجام شده .گاهی هراسی که

داستان با سیامک و رازان میمانَد و به اجبارِ

در قت های داستان وجود دارد ،با بیان سردی که

سیامک ،برادر همسر شکی

را به قت میرساند،

در بازگويی آن است ،تشديد میشود .مث

تنها شخصیتی است که در چارچوب حوادث

هنگامی که صارم تعريف میکند تنها ظرف ده

داستان ،تاوان گناهش را نمیپردازد ،امّا او نیز به

دقیقه پس از کشته شدن همسرش ،سرباز ضارب

تاوان دادن معتقد است و باور دارد که روزی

را میکشد.

سزای عملش را خواهد ديد .به همین دلی به
سیامک میگويد:
«يک جايی آدم حساب پس میدهد.
گرفتارم کردی»( .ص )335
میتوان گفت« :جهانبینی اخالقی اثر ،قت

به طور کلی ،عنصر جُرم معموالً در تار و
پود طرح داستان گوتیک تنیده شده است و
الزامات داستـانی ،جايـی بـرای حـذف آن باقی
نمیگذارد( .بینیاز )12 :1253 ،پیمان اسماعیلی
نیز در همان ابتدای نگارش رمان نگهبان ،اين

را مرضی میداند که بی برو برگرد از فاعلش

عنصر را وارد پالت داستان خود میکند« :قب از

انتقام میگیرد»( .مقدّم)5 :1210 ،

شروع نگارش نگهبان ،فقط طرح کلی داستان را

در حقیقت ،از عناصر مهمی که در ايجاد

در ذهن داشتم .اين کـه کسی قتلی را مرتک

فضای گوتیکی در رمان نگهبان مؤثر است،

میشود و فرار میکند و در کوهستان گرفتـار

ارتکاب جُرم است« .جُرم از منظر روانشناسی و

میشود»( .اسماعیلی ،1210 ،گفتوگوی شفاهی

انسانشناسی ،تجلّی عینی تمايالت شريرانه است.

با نويسنده)

جُرم صورت عینیت يافتۀ آن نیرويی است که

نکتۀ ديگر اين است که جرم و قت  ،پیامد

میخواهد اضطراب و وحشت بیافريند و يا

تلخ و وحشتانگیزی دارد به نام «مرگ» که خود

برعکس ،واکنشِ عملیِ انسانی است که دچار

از عناصر مؤثّر در ايجاد فضای گوتیکی رمان

دلهره و دهشت شده است .جنايت ،هولناکترين

نگهبان است .مکانهايی که پیمان اسماعیلی برای

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك

11

رمان خود برگزيده است ،مکانهايی است که

که در اين داستان حاکم است« ،رفاقت» را

مرگ بر تمام نقاط آن سايه افکنده است .در

همراهی با شخصیت اصلی (سیامک) و «خیانت»

بیابانی که کانالهای حفر شده در آن ،تلههای

را پشت کردن به او تعريف کنیم ،تنها صالح

نابودی و کفتارهايش مأموران دريدن هستند و

خواهان رفاقت است و میخواهد سیامک را
انتقامکِشیِ عشیرۀ شکی

کوهستانی برفی که از زمین و آسمانش گرگها

فراری دهد تا از آسی

بـه سوی آدمیـزاد حمله میکنند ،مرگ بیش از

و همسرش ،پلیس و زندان رهايی يابد:

هر مکـان ديگری نزديک و در کمین احساس

«کیومرث که آن جوری مُرد .با مادرت .من

میشود .در رمان نگهبان خواننده کامالً در اين

هم اين مرض افتـاد بـه جانـم .داريـم منقـرض

اضطراب به سر میبرد که آيا شخصیتهای

میشويم ...میخواهم جان در کنی .برای ما نشد.

داستان به ويژه سیامک و رازان ،به کام مرگ

تو يکی جانت را در ببر»( .ص )351
اما ندا و روشنک هر دو معتقدند که سیامک

گرفتار میآيند يا نه؟
 .1درونمايۀ ديگر رمان نگهبان ،مثلّثی با سه

بايد بماند و به همه چیز اعتراف کند و در نهايت،

ضلع رفاقت ،عشق و خیانت است که در نهايت،

کسـی که به چالش «رفاقت يا خیانت» خاتمه

روابط شکستخورده و نافرجام شخصیتهای

میدهد و با مهندس تابنده (همکار سیامک)

داستان در اين مثلّ

تماس میگیرد و اطالع میدهد که سیامک قصد

روايت میشود .روابطی مث

رابطۀ سیامک و روشنک؛ که سیامک روشنک را

فرار دارد ،روشنک است:

رها میکند و به بیابانهای اطراف میناب میرود

«روشنک همه چیز را تمام کرده بود .انتهای

و روشنک نیز با مردی به نام عطا ارتباط برقرار

چیزی نقطه گذاشته بود تا چیز جديدی شروع

میکند .يا رابطۀ صالح (دوست صمیمی سیامک)

شود»( .ص )350

با دختری به نام ندا که به دلی بیماری سرطان

و اين چیز جديدی که شروع میشود،

صالح ،رابطهای کوتاه است و پايان تلخی دارد و

آوارگی سیامک در کوهستان پوکه است .چرا که

که شوم

اگر روشنک اين خیانت را نمیکرد ،ظاهراً صالح

همچنین ،رابطۀ سیامک و همسر شکی

است و پیآمدهای رنجآوری مث مرگ و آوارگی

برای فراری دادن سیامک موفق عم میکرد:
«[روشنک] اگر جلوی دهنش را میگرفت،

دارد.
هنگامی که سیامک پس از قت شکی

به

تهران باز میگردد ،چالش «رفاقت يا خیانت»

هوايی ردت میکردم عراق .يکی دو روز ديگر
مهلت میداد ،درست میشد»( .همان)

گريبانگیر اطرافیان سیامک میشود .اگر قضاوت

نکته اينجاست که ندا روشنک را برای

کردن دربارۀ اينکه «رفاقت» کدام است و

خیانت به سیامک و آشکار کردن قصد فرارش

«خیانت» کدام را کنار بگذاريم و براساس حوادثی

تشويق میکند .دلی اين کار ندا ،صالح است .او
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میخواهد صالح در مدّت کوتاهی که از عمرش

اگر بخواهیم به زبان برهنه و بُرندۀ اين رمان

باقی مانده ،در آرامش به سر ببرد و درگیر

تعبیر کنیم ،بايد گفت که سردخواب يک نوع

اضطراب فرار و عاقبت سیامک نشود:

مرض است:

«[ندا] میگفت اين جوری صالح را هم با

«من از مريضیای که خدا داده نمیترسم...

خودش میکشد پايین .مگر چند ماه وقت دارد

مرض زياد خلق کرده خدا .اين يکی را نه .اين

که بخواهد گرفتار اين چیزها بشود؟» (ص )115

جور چیزها کار خدا نیست»( .ص )22

در نهايت ،روشنک از کردۀ خود پشیمان

سردخواب ،مرضی است که در سرمای

میشود و حتی تصمیم میگیرد که سیامک را پیدا

وحشی پوکه اتّفاق میافتد .مرضی که ممکن

کند .در ابتدای نامهای که روشنک برای سیامک

است هر کسی را به دام بیندازد و تا همیشه او را

مینويسد ،از زبان صالح اين گونه میخوانیم:

از هیئت آدمیزاد خارج سازد و به موجودی

«[روشنک] آن قدر رفت و آمد تا قبول

نامعلوم و بیگانه تبدي کند:

کردم نامه را برايت بفرستم .میخواهد بیفتد

«اگر سردخواب بگیری ،جا میمانی توی

دنبالت توی آن برهوت .دنبال آدرست میگردد».

خوابـی کـه ديـدهای .معلـوم نیـست کـی هستی.

(ص )152

زنـدهای ،مُـردهای .اصـالً چنـد نـفر شـدهای».

امّا زمانی که رابطهها ويران و انسانها برای
هم تمام میشوند ،پشیمانی ديگر سودی ندارد.

(ص )01
نکتۀ مهمتر اين است که سردخواب مرضی
ديرجلوهگر و خاموش است؛ خاموش به اين

ب) درونمایۀ ت یّلی

معنی که فرد مبتال ،به سردخواب بودنِ خود

درونمايـۀ مرکـزی و مهمتـر رمـان نگهبان،

واقف نخواهد شد:

«سردخواب» است .طبق مفاهیمی که در اين رمان

«سردخـواب کـه بـه ايـن زودی معلـوم

ارائه میشود ،سردخواب در سردباد اتفاق میافتد.

نمیکند .اگر هم داشته باشی ،خودت نمیفهمی».

به اين معنی که وقتی بادهای سرد در محیط پوکه

(ص )13

میوزد ،اگر کسی از فرط سرما و کرختی به

در محیط پوکه ،شخصیتهايی وجود دارند

خواب رود ،برای همیشه به همان چیزی که

که سردخواب شدهاند .اين شخصیتها در کنار

خواب آن را میبیند ،تبدي میشود:

گرگها ،سرمای کُشنده و فضای وهمآلود

«تـو سـردبـاد اگـر گیـر کنـی ،فقط خواب

کوهستان ،عاملی برای ايجاد اضطراب و وحشت

میبینی ...خواب هر چیزی را ممکن است ببینی.

مضاعف برای شخصیتهای داستان و خواننده

همان موقعی که داری يخ میزنی ...بعدش

است .سردخواب ،بزرگترين تهديدی است که

سـردخـواب میگیری .میافتی آن ور زندگی

میتواند سیامک و صارم را به خطر اندازد .آنها

آدمها»( .ص )02

میدانند که اگر سردخواب بگیرند ،به طور کام

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك
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جزئی از طبیعت خشونتپرور پوکه میشوند و

ديد عین گرگ زوزه میکشید ...خیز برداشت

هرگز راه گريزی از آن زمهرير تبدار نخواهند

سمت ادريس ...ادريس هم با قنداق تفنگ کوبید

داشت .به همین دلی  ،در تالش هستند که از

توی سرش ...اگر ولش میکرديم میرفت بین

پرتگاه سردخواب دوری کنند:

گرگها( ».صص )50-50

«خواب حیوان نبین .اگر هم ديدی ،بیدار
شو .خودت را عادت بده»( .ص )10

• ادریس

اين توصیهای است که صارم به سیامک

ادريـس مهمتريـن سـردخـواب رمـان نگهبان

میکند .امّا با اين حال ،خود نیز خواب حیوان

است .وی برادر زن صارم و دايی رازان است .او

می بیند .پوکه جز سرما ،حیوان ،وهم و هراس،

در پوکه سردخوابها را از بین میبرد و مردم را

چیز ديگری ندارد که به خوابها انعکاس دهد:

از گـزند آنهـا نجـات میدهـد ،امـا در نهايـت

«چند ش

است خواب گرگ میبینم .سیاه

خود نیز گرفتـار میشـ ود و به دام اين مرض

فقط چشمهاش معلوم

آدمخوار میافتد .او گويی خواب گرگ و

است .يعنی توی ش
است»( .ص )01

سـردخـوابهايی که در اين رمان ديده
میشود ،عبارتاند از:

خواهرش را ديده بـ اشد ،به هیئتی مرکّ

از

گرگ و زن در می آيد و با سرسختی يک مرد و
خويی گرگانه ،همچون مادری دور افتاده از
فرزنـدش ،بـا بـیقراری در جستوجوی رازان

• سردخواب درخت

و تصاح

«خواب اين بلوطها را میديده حتماً وقتی

عالقهای که به ادريس دارد ،نمیتواند او را از

سردخواب شده .شده بود درخت .اين پاهاش ،از

بین ببرد ،به همین دلی

وی را در خانهای

اينجا به پايین ،اصالً تو زمین بود ...خواستیم از

زندانی می کند .سیامک که از اين مسئله بیاطّالع

رو زمین بکَنیمش که نشد .ريشه کرده بود تو يخ.

است ،وقتی ادريس را در آن خانه میيابد ،بی

آخر سر ادريس با تبر انداختش»( .ص )05

آنـکه بدانـد او کیست و چهقدر برای او ،صارم

او از صارم است .صارم به دلی

و رازان خطـرناک اسـت – گويی تحت تأثیر
• سردخواب گرگ

بی تابی او برای رسیدن به فرزندش قرار گرفته

در بخشی از داستان ،صارم برای سیامک از يک

باشد -با شکستن قف در ،اسباب فرار او را مهیّا

فراریِ سردخواب که مردم او را پیدا کرده بودند،

میکند:

تعريف میکند:
«زنده بود .لخت مادرزاد .سرما گوشت تنش
را برده بود ،ولی جان داشت هنوز .مردم را که

«[ادريس] – خیلی وقت است بچهام را
نديدهام.
[سیامک] – کی برايت غذا میآورد؟
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[ادريس] – نمیآورد .غذا ندارم .بچهام را
میخواهم.

به طور کلی میتوان گفت که ادريس،
موجودِ گوتیکی اين رمان است .موجود گوتیکی

[سیامک] – بچهات کجاست؟

«میتواند يک فراانسان باشد ،يا انسانی نامتعارف،

[ادريس] – با شوهرم رفت .يعنی بردش.

يا يک هیوالی حیوانی .اين شخصیت گوتیکی

نگذاشت من هم بیايم .بچهام را برد»( .ص )00
در کنار اين بُعد لطیف و مادرانه ،بُعدی
خشن و حیوانی در ادريس وجود دارد:
«مرد از درِ خانه میپرد بیرون .تند .مث

معموالً در پی اتفاقاتـی کامالً بشری به وجود
میآيد و به ندرت ممکن است داستان دربارۀ
چگونگی به وجود آمدنش سکوت کند يا وجود
آن را ازلی فرض نمايد»( .سناپور ،155 :1252 ،با

گرگی که از جا جهیده باشد ...قدمهاش بلند

تصرف و تلخیص) در رمان نگهبان نیز دلی

است و يک در میان دستهاش را عین حیوان به

شک گیری شخصیت گوتیکی ادريس ،مفهوم

زمین میگیرد تا بلندتر بپرد»( .ص )01

خالقانۀ سردخواب است.

در اين داستان ،هر کجا به سردخواب

در رمان نگهبان ،مسئلۀ سردخواب اگرچه

حیوان اشاره شده است ،افرادی که قربانی

کامالً خیالی و آفريدۀ ذهن پیمان اسماعیلی است،

بهیمیّت اين موجودات شدهاند ،نیـز توصیـف

امّا به قدری با فضای سرد و موهوم پوکه

میشوند .يکی از تکاندهندهترين اين توصیفات،

هماهنگ است که کامالً برای مخاط  ،واقعی و

از خانهای که ادريس در آن حبس است ،صورت

باورپذير جلوه میکند .هرچند مخاط

هنگام

میگیرد:

خواندن پاراگرافهای مربوط به سردخوابها

«تکّههای آدم .لباسی که تنشان بود .تکه

شوکـه مـیشـود و وحشـت میکند ،اما تماماً

پارههای پارچه که از استخوان و گوشت پوسیده

میپذيرد که مرض سردخواب و کسانی که به آن

آويزان بود .يکی زن .آن يکی مرد .بدنها کام

مبتال شدهاند ،مث گرگها و کمبود غذا ،يکی از

نبودند .تکهای از سینه ،نیمی از پا .پنجههای

واقعیّتهای خشن پوکه است .اين باورپذيری تا

دست که انگشتهاشان ناقص بود .چهار پنجه که

حدی است که خواننده حتی مواجه شدن با

از مچ جويده شده بودند .باقی بدنشان نبود .سرها

سردخوابها را در طول داستان انتظار میکشد و

نبودند»( .صص )00-00

بعید نمیداند هر صفحه از کتـاب را که ورق

خشونت ،درندهخويی و وحشتی که در

میزند ،يکی از اين انسانهای تبدي شده را در

فضای رمان نگهبان است ،همگی در وجود

برابر خود ببیند .انسانهـايی تبديـ

شده بـا

ادريس به حداکثر رسیده است .در حقیقت

«بدنهايی آستانهای .بدنهايی که در آستانۀ بین

«ادريس نمايندۀ پوکه است .هويت پوکه با

دو عبارت يک تقاب ساکناند .تقاب هايی نظیر

ادريس تعريف میشود»( .اسماعیلی،1210 ،

انسان -حیوان ،مذکّر -مؤنّ  ،متمدّن-بدوی».

گفتوگوی شفاهی با نويسنده)

(هری )23 :1250 ،چنیـن بـدنهايـی بـه ويـژه

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك

هنگامی که در تقاب

انسان و حیوان باشند،

خطرناکترين موجودات هستند:
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انسان مهر و ددمنشی را توأمان در وجود خود
دارد ،داستان به شیوهای اسطورهای و با سیری

«آدمی که سردخواب حیوان باشد ،از خود

پهلوانـی ادامـه میيـابد و به نقطۀ عطف خود

حیوان خطرناکتر است ...هوش آدم دارد با خوی

میرسد .نقطۀ عطفی که نائ شدن به مقام «پدر

حیوان»( .ص )50

بودن» ،تیرگی و ناامیدی را به روشنايی و امید

اينجاست که نويسنده مضامین اجتماعی و

تبدي میکند و قهرمان داستان با انتخابی صحیگ

عمیقتر مورد نظر خود را به شیوهای استعاری از

و بشردوستانه ،از قعر تباهی نجات يافته و به

پسِ پردۀ «سردخواب» ارائه میدهد .موجودی که

رستگاری میرسد.

هوش آدمی را توأم با خوی حیوانی دارد ،فقط در

در مجموع ،درونمايههای رمان نگهبان به

سردخواب رمان نگهبان ديده نمیشود ،بلکه نماد

دو گروه واقعی و تخیّلی قاب طبقهبندی است.

انساننماهايی است که امروزه در جوامع بشری

تنهايی ،خشونت ،رفاقت ،عشق ،خیانت ،ارتباط

به وفور ديده میشوند .کسانی که از آگاهی،

پدر و فرزند و ...همه مسائلی است که در میان

موقعیتسنجی و هوشمندیِ بُعد انسانیِ خود بهره

انسانها قاب مشاهده است و در گروه اول قرار

میگیرند و آن را در مسیر نفس بهیمی و درّنده

میگیرد .اما گروه دوم که درونمايۀ تخیّلی رمان

خرج میکنند و چه بسیار است از اين دست

نگهبـان اسـت و مفهوم «سردخواب» را در بر

موقعیتها که انسانِ برخودار از واليتِ دو رنگ،

میگیرد ،کامالً ساختۀ ذهن پیمان اسماعیلی است.

به گونهای خودخواسته و هدفمندانه ،سويۀ

نکتهای که بسیار حائز اهمیّت میباشد ،اين است

حیوانی را فرمانروای سويۀ انسانی خود میکند.

که سردخواب تنها در ظاهرِ امر ،ساختگی به نظر
میرسد .سردخواب حقیقیترين مسئلۀ دنیای

بحث و نتیجهگیري

انسانهاست .سردخواب معظ

اگر بخواهیم درونمايههای رمان نگهبان را

انسانها میباشد .هرکس در زندگی خود

بکاويم ،بايد گفت که اين رمان با تنهايی يک

سردخوابی دارد که بايد از گرفتار شدن به دام آن

انسان آغاز میگردد که مؤلفۀ وجودشناختی

بپرهیزد .پول ،زيبايی ،مقام ،شهرت ،دانش و...

و

همه اشکال متفاوت مرضِ آدمخوارِ سردخواب

عذابآور که او را به دل طبیعتی بیرحم و

است که میتواند انسان را بیآنکه خود بداند،

وحشی میکشاند .همزيستی انسان با طبیعت و

برای همیشه از هیئت و باورهای انسانی خارج

محسـوب میشود .حسّی غیرقاب

حیوانات و خطرات آن ،سب

تحمّ

پیدايش نوعی

گريبانگیر همۀ

کند.

استحالۀ هراسانگیز در او میشود .با وجود چنین

نتیجۀ مطالعه و بررسی رمان نگهبان از منظر

استحالهای تاريک و خطرناک ،از آن جايی که

اسطوره و گوتیک ،بیانگر اين میباشد که اين
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رمان در گونۀ امروزی و خالقانۀ ادبیات گوتیک

پیمان اسماعیلی درونمايههای عمیقی را با

قرار میگیرد .گاهی گوتیک بودن يک داستان،

نگاهی متفاوت در رمان خود ارائه داده است.

صرفاً با وجود عناصر و موجودات گوتیکی مث

نگاهی که با مطالعات وی در حوزۀ اسطورههای

جـانداری عجی

و غري  ،هراسانگیز و

کهن فارسی آمیخته است .اسطورۀ کیومرث و

چندشآور حاص

میشود .گاهی نیز داستان

انعکاس اين اسطوره در شگردهای ظريف

گوتیک در فضا ،شرايط و احوالی موهوم و

روايتپردازی اسماعیلی ،بستری جذّاب برای

ترسناک روايت میشود .در اين حالت نويسنده

گستـرش درونمايههای رمان نگهبان است.

برای ايجاد هراس ،بیشتر از اشکال ،تصاوير،

درونمايههايی که همه در نهايت به اضطراب،

رنگها ،بوها ،ش  ،اوضاع نامساعد مث جراحت

دگرگونی و هراس ختم میشوند.

شديد و کمبود غذا ،وضعیت آب و هوايی و...

به عنوان کالم آخر بايد گفت که پیمان

استفاده میکند .پیمان اسماعیلی در رمان نگهبان

اسماعیلی در رمان نگهبان نشان میدهد که در

از هر دو شیوۀ خلق داستان گوتیک استفاده کرده

ترکیـ

هنـرمندانـه و تأثیرگـذار درونمايههای

است .در اين داستان هم با موجوداتی ناشناخته و

وحشتانگیز و عاطفی بسیار توانمند است .عالوه

وحشتناک (سردخوابها و به ويژه ادريس)

بر اين ،او در اين رمان اثبات میکند که در خلق

مواجه هستیم و هم فضا ،روند حوادث و تعلیق

مفاهیم بیسابقه و خالقانه مهارت خاصی دارد.

داستان دلهرهآور و وهمآلود است .اما نويسنده

مفاهیمی داستانی که اگرچه به ظاهر از وهم و

تأکید و تمرکز بیشتر را روی شیوۀ دوم يعنی

بـاورهـای خـرافیِ جـاری در رمان سرچشمه

خلق فضای گوتیکی قرار داده است .به طور کلّی

میگیرند ،اما در حقیقت قابهای ويژۀ نويسنده

بايد گفت که عمدۀ درونمايههای رمان نگهبان و

هستند که از میان آنها مضامین اجتماعی عمیق و

مؤلفههايی که در تحلی درونمايهها به آنها اشاره

قاب تأملی ارائه داده میشود.

شد ،با بُعد گوتیکی اين رمان در ارتباط است:
پینوشتها

مرگ

 .1اين شیوۀ ارجاع (شمارۀ بند جايگزين شمارۀ

وضعیت آب و

جرم و جنایت

هوا

صفحه) در منابع الکترونیک ،مأخوذ از کتاب آيین
گوتیک

سردخواب

پوکه

فتوحی است.

تنهایی و

خشونت،خوی

بیگانگی

حیوانی
وهم

نگارش مقالۀ علمی-پژوهشی نوشتۀ محمود
 .3عقدۀ اُديپ ( :)Oedipus Complexبسیاری
از بیماران مذکری که به زيگموند فرويد (عص -
شناس اتريشی و پدر علم روانکاوی ،زيسته در

بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیك

سالهای 1502 -1121م) «حکايـاتی را نقـ
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بـابـايی ،حمیـد (« .)1212تابلـويـی پـر تصوير

میکردند که نمايندۀ تمايالت فشردۀ آنها در

از کشـمکـش انسـان و طبیـعت؛ نگـاهی بـه

مردود کردن پدر و عشق به مادر بود .فرويد به

رمـان نگهبـان نـوشتـۀ پیـمان اسمـاعیـلی».

اين تماي عقدۀ اُديپوس نام نهاد و اين اسم را از

خبـرگـزاری کتـاب ايـران.

قهرمان يونانی که بیرحمانه پدر خود را کشت تا
با مادر خويش ازدواج کند ،گرفت»( .جاللی،
)35 :1222
 .2اشکال متفاوت اين نام در متون پهلوی به
صورت  gayomartو در پارسی به صورتهای
کیومرث ،کیومرت و گیومرد و در آثار نويسندگان
اسالمی به صورتهای گیومرت يا جیومرد باقی
مانده است( .مدرّسی)102 :1250 ،

منابع
اسماعیلی ،پیمان ( .)1213نگهبان .تهران :زاوش.
________ ( ،1212الف)« .نـوشتن بـه راحتی
رگ زدن»[ .مصاحبـه بـا کسری دارابـی].

مجـلۀ گـزارشـی – تحلیـلی انگـار.
><engarmag.com/2318/
________ (« .)1212خشونت ابزار من است».
[مصاحبه با حمید بابايی] .مجلّۀ تجربه .سال
چهارم .ش  .31صص .23-22
________ ( ،1212ب)« .نوشتن يک فعّالیت
چريکی است»[ .مصاحبه با رافعه رستمی].
انجمن رمان <51na.net/2014/12/> .01

<<www.ibna.ir/fa/doc/book/201945
بینیاز ،فتگاهلل (« .)1253داستان گوتیک

( )Gothicداستان سیاه چیست» .روزنامۀ
ايران .سال نهم .شماره  .3213ص .12
________ (« .)1210درآمدی بر شناخت
مقولههای ادبی ()35؛ جايگاه ژانر پلیسی در
ادبیات مدرنیستی و علّت عدم گسترش و
تعمیق آن در ايران از منظر جامعهشناسی».

سـايت

ادبـی

هنـری

حضـور.

><www.hoozoor.com
جاللی ،مهدی (« .)1222نظريات فرويد و

انتقاداتی که از آنها شده است» .مجلّۀ دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .سال
دوم .ش  .1صص .30 -22
دوستدار ،حکمت (« .)1213شعلۀ فروزان داستان
گوتیک» .مجلّۀ کلمه .سال اول .شماره .0
صص .30-31
زرتشت ( .)1250اوستا کهنترين سرودهای
ايرانیان .گزارش و پژوهش جلی دوستخواه.
چاپ دهم .تهران :مرواريد.
سناپور ،حسین ( .)1250ده جستار داستاننويسی.
چاپ دوم .تهران :چشمه.

آتشبیگ ،داوود (« .)1213ژانر و مسئلۀ فراروی

شیـور کـرانـدل ،آن ( .)1250تـاريخ هنـر؛

ادبی؛ نگاهی به رمان نگهبان نوشتۀ پیمان

سـدههای میانه .ترجمۀ حسن افشار .تهران:

اسماعیلی».

مرکز.

><adabiatema.com/index.php/2013
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فردوسی ،ابوالقاسم حسن ( .)1251شاهنامه .به

مقدم ،مجتبی (« .)1210مرز باريک بین انسان و

کوشش ناهید فرشادمهر .با مقدمۀ حسین الهی

حیوان؛ دربارۀ رمان نگهبان نوشتۀ پیمان

قمشهای .چاپ چهارم .تهران :محمّد.

اسماعیلی» .روزنامۀ فرهیختگان .شماره .1222

کسروی ،مرسده (« .)1212يادداشتی بر رمان
نگهبان پیمان اسماعیلی» .مجلّۀ تجربه .سال
چهارم .شماره  .21ص .12
گفتوگوی شفاهی نگارنده با پیمان اسماعیلی
(.)1210
مدرّسی ،فاطمه (« .)1250اسطورۀ کیومرث گ

ص .5
نصر اصفهانی ،محمدرضا و خدادادی ،فض اهلل

(« .)1213گوتیک در ادبیات داستانی» .مجلۀ
پژوهشهای ادبیات تطبیقی .دورۀ اول .شماره
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Abstract
In the field of story writing and narration, every author can create a story about the
different implications of the various subjects such as social, historical, literary and the
other topics and tie them with the themes of his / her story. Today, Peyman Esmaeili
is considered as one of the young, creative and successful authors in our country
whose works has been faced with the readers’ favor and critics’ praise. His latest
work is Negahban (the Guard) which has an eventful story that refers to two sides of
violence and sentiment and is inspired by an ancient myth as myth of Keyumars
under the effects of gothic thoughts. This story happens in a gothic and terrific
setting. In this paper, the novel of Negahban is studied by analyzing the content
analysis, classifying the topics, presenting the text of this story and referring to the
published criticisms and interviews related to this novel. This research states that
Peyman Esmaeili presents several effective themes in a lovely mythic texture in his
novel. The themes include agitation, illusion and fear which are sometimes
completely imaginary, and sometimes appear real and believable and transfer the
fictional implications. These themes show the bitter, dreadful and undeniable realities
of human life inwardly.
Keywords: Peyman Esmaeili, Negahban Novel, The Theme, Keyumars Myth, Gothic.
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