
 تقابلی در »نه تر و نه خشک« های نقدی ویرایشی بر صورت 

 مهدی عصاره  

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ت. در این ققد که از منظ،  هوشرن  م،ادی ک،ماقی اسر ه خشر«  اسرتاد  ه ت، و قَب، کتاب »قَوی،ایشری  مقالۀ حاضر،  ققدی  

که از گوقۀ لویف و باارزش    ایافسراقه  داسرتانای این  های اسروورهرت گ،فته ابتدا به ب،خی از ظ،افتشرناسری  رواسرووره

اگ،چه این داسرتان از   مباحثی بیان شرده تا قشران دهی سرس   شرود  اشراره   های گذر پسر،ان  ای،اقی شرد،ده می»افسراقه

 شرناسری و قی   از منظ، اسروورهط،ف« یازامان اسرت  اما و بسر   افتهیکدالو گام قهادن در ط،یق »عشرق    منظ، ع،فاقی  

ُقلتی دیگ، ب،  ققصری ف،  دارد  ا نعیبی با بیبنا به قاعدة وی،ایشری »بی ُقلت دارد و از ط،ف دیگ، شرناسری یای ا نتالهیا

ای  تا  رورت و متتوای داسرتان به لذا با بیان ققدهای مدکن تالش ک،ده   آیدتوان وارد داقسرت که به قظ،  رواب میآن می

ب،ای    و یهاقی اسررتاد باشرردققدی درخور قام بلند    که ققد حاضرر،یهت اینبه  شرروقد. عالوه ب، این    ت،« یق دکدال خود 

ای  تا اف وده  مقالههد بود  به با قل  اسررتاد قاواط،از ه   ویهچیهبهپایاقی که البته  ای  داسررتان »قه ت، و قه خشرر«  تکدله

 شود.ت،  ادعای قویسنده روشن

 هاکلید واژه

 .خداوقد و عال  خلقت   یپژوهاسوورهوی،ایش متتوایی  کدال روایی   قه ت، و قه خش«  م،ادی ک،ماقی   

 گفتارشیپ

م،ادی ک،ماقی    عالی »قه ت، و قه خشررر«  هوشرررن    حالنیدرعبلند و  چندانقهق دی« به دو دهه از چاپ داسرررتان  

توان از آن و دربارة  وز ه  میولی هن   . چی های زیادی دربارة این کتاب گفته و قوشررته شررده(1382چاپ اول  گذرد )می

رد  ای : گفتار اول سه باش دارد. در گفتار دوم قی  که دو باش داآن قوشت. در این مقال  سان خود را در دو گفتار آورده

 به ط،ح 

 ب،خی از مباحث وی،ایش متتوایی این داستان خواهی  پ،داخت.

  خود درواقع  ای اختصرراد داده»قه ت، و قه خشرر«   مع،فی و ققدی ب، داسررتان   را که به گفتار اول  باش اول و دوم

 ای ب، این داستان هستند.تبیین چ،ایی ط،ح تکدله ای ب،مقدمه

 ازقظ، که به باور قویسرندة این سروور اگ، به داسرتان اف وده شرود  داسرتان  اسرت   ایتکدلهباش سروم گفتار اخی،  هدان  

به   اسرتاد که امسرال آرارشران در کدیتۀ ملی حافظۀ یهاقی ربت شرده قظ،  قاگفته پیداسرتیابد.  متتوایی کدال خود را می

سرتار متتوایی سراناقی ای،اد ک،ده باشرد ه،چند وی،ا  راب  خواهد بودمصردا  قاقون حق معنوی قویسرنده ب، ار،ش هدیشره  

 .که کارشناسی شده و فنی باشند



ها دور شرود   عنوان وی،اسرتاری که دوسرت دارد این متن به کدال خود ب،سرد و از ب،خی شراببهبههدف  راح  این قل   

های ای،اقی ورهقویسررندة داقا و خالقش در خلق آن از اسرروزیبایی هدچون »قه ت، و قه خشرر«  که    این بوده که داسررتان

  ت، قیعدتنفسری    یمتیو  در چنین  بتواقد به ما  و ادیان ای،اقی اسرتوار ک،ده اسرت  های آن را ب، ف،هن  پایهب،ده و  هابه،ه

 .راهگشاهای  باش و س،شار از اقدیشههدیه کند  تنفسی حیات

 ای ناگزیرمقدمه

 :خواقندگان گ،امی در میان بگذارمقاچار باید چند قکته را با  به  قبل از آغاز کالم

طور گسرت،ده به آن پ،دازان علوم اقسراقی به،ین مباحثی اسرت که در آرا  قظ،یهتام،وزه بتث اسرووره  یکی از مه   (1

 های اسراطی،ی اسرتد و تویه اقسران ام،وزی به سر،گذشرتعدلک،  چندوچون. هدف این مباحث ب،رسری شرودپ،داخته می

ای  ای که گاه هسرتههای تازهاسروورهشروقد. ه در ه، دوره از زقدگی بشر، قو میهایی کاسرووره.  (249:  1387)سرالیقه   

تا در  د  کنۀ هدایت میپ،داخت و  سراختههای  را به سردت اسرووره هاآن   بشر،  پ،دازاسروورهحقیقی دارقد و سرس  ههنیت  

به  ها بنا. این دسرته از اسرووره(251:  هدانتبدیل شروقد )های بشر، آینده  قشرین و به اسروورههای ههن بشر، ام،وزی تهالیه

:  هدان  )کنندشروقد و به سردت اسرووره میل میایی هسرتند که با ربالیسر  شر،وی میهقظ، »قورت،وپ ف،ای   »اسرووره

 .(254ر 253

با یهان    های قاخودآگاه ههن اوالیه ی  اسررت وزاسرروورهها کودک »سرروی دیگ،  چون طبق بع رری از قظ،یهاز   (2

ودک رررر کودک ای ب، ههن کاسروورههای  رو  تأری، داسرتان( ازاین256هدان:  ای و پیوقدهای آن در ارتباط اسرت )اسرووره

 خواهد بود.  تأملقابلر  که هنوز در درون ما زقده است  ام،وز و حتی کودک دی،وز

    رو یا دارد در آغاز کالم  قویسرندة کتابازاین  یادهب،های بسریار  از کتاب مه  »قدرت اسرووره  به،ه  در این مقاله  (3

( را مع،فی قدایی . مت،ی  کتاب »قدرت اسررووره  یناب آقای عبام ماب،  کدبل را 1904رررررر   1987یوزف کَدب ل )

گ،ی  ای داقا  مشراهدهشرناسری  پژوهندهاسرووره  ۀنیزم  درت،ین م،ایع یهاقی  کدبل از ب،یسرتهکند: »گوقه مع،فی میاین

پشررت یلد کتاب قدرت  )   یهان تأری،ی گسررت،ده و فرف گذاشررت  تی بین  قویسررنده و آموزگاری قامی بود که در سررو 

بندی و چکیدة تتلیلی و یدع  درواقع، قویسررد: »این اردداشررت مت،ی   دربارة این کتاب میسررس  در »یا   اسررووره(

  )کدبل   با دقیای یدید و اقسان معا ، استهای مشرت،ک اسراطی، کلیۀ اقوام و ملل  و رابوۀ این مودوعه  مایهبنتوبیقی  

1391 :1) 

 گفتار اول

 های ایرانی و نه خشک« داستانی برگرفته از اسطوره»نه تر  اول: بخش  



اسرت که هوشرن  م،ادی  دربارة م،د یواقی  2های گذر پسر،ان ای از قوی »افسراقهافسراقه  1و قه خشر«  داسرتاقی »قه ت،

کند.  ب،ایدان روایت می  ت،تدام ه،چهخصرود  با شریوایی  و یهان به  3گی،ی از اسرووره رفته با به،ه 107ک،ماقی آن را در  

 شناساقد:او م،د یوان را در سی، داستان و در دو دورة حیاتش با دو قام به ما می

اسرت. شرباب در این دوره یوان روسرتایی    اششراصریت ا رلی داسرتان  در اولین دورة زقدگی  قام  این اولین  شرباب( »1

های بارزش دقتی اسرت که متأسرفاقه بعد از عاشرق شردقش به گلس،  دخت، سرلوان کشرورش  باهوشری اسرت که یکی از ویژگی

 (.71: 1389)م،ادی ک،ماقی   شود  می(. از آن مت،وم  1083: 1363به مصدا  مثل »عاشق کور باشد  )دهادا   

   تیدرقهااسرتاد م،ادی ک،ماقی مای،اهای زقدگی »شرباب  در روسرتا  عشرقش به گلس، و خواسرتگاری گلس، از سرلوان و  

درخواسرت سرلوان از شرباب ب،ای آوردن چوبی ماصرود و رفتن شرباب در پی یافتن چوب و حتی ب،گشرتنش به قصر، و 

( و مهلت چهل روزة سررلوان از شررباب ب،ای پاسرر   95خواهد؟  )هدان   ،ای چه میط،ح پ،سررش »آن چوب را سررلوان ب

کند  ب،ایدان روایت می  داستتتانشبخش دوم  ( را در  95ها پ  از پایان آن مهلت )هدان   دادن و البته گذشرررت سرررال

م، به کشرش داسرتان و ب،ی  و هدین اگوقه اسرت که ما از میاقۀ داسرتان به بعد  به هویت شراصریت ا رلی داسرتان پی میاین

 کند.تدایل خواقنده ب،ای به پایان رساقدن روایت کتاب کد« شایاقی می

چه را که  ( »قه ت، و قه خشر«  دومین و آخ،ین قام شراصریت ا رلی این داسرتان اسرت که هوشرن  م،ادی ک،ماقی آن2

زقدگی    باش را از اقتهای دورة . اسررتاد م،ادی ک،ماقی این(7:  هدان)اسررت  آورده بخش اول داستتانشب، او گذشررته در  

تبدیل    رق  یخاکسرت،ای کوچ« و به پ،قده  4با دعای کودکان یتی  که شرباب به حیلۀ سرلوان وبشر،ی »شرباب  هنگامی

ای که کند  پ،قدهکند  آغاز میه که قه زیباسرت و قه آواز خوشری دارد و قه حتی دشردنی چون قظ، کسری را یل  قدیدشر 

خواهد با دخت، من ع،وسی کند و ... یواقی که مناس  دامادی من قیست می»گوید: ودکان یتی  میاش به کسلوان درباره

چوبی بیاورد که نه تر باشد و نه خشک  خواه  ب،ود و ب،ای  خواه  آسیبی به او ب،سد. فقط میاو را از قص، بب،د ... قدی

 .(99:  هدان)   . هدینباشد و نه کج باشد و نه راست

 
ام پ،ید.   رر باباب ر!   خیال کودکیقویسد: »باغ  روستای »سی،چ  رر ک،مان   پ،قده در چش  و . هوشن  م،ادی ک،ماقی در یادداشتی ب، آغاز این داستان می1

های عد، من.   از آن به بعد  پا به پای من یدله  مثل سرال  8سرال  بود.   قصره کوتاه بود.     8ای دارد.   اسر  این پ،قده چیسرت؟   رررر »قه ت، و قه خشر«  قصره

)م،ادی ک،ماقی    واقه زد  توی ههن من.   و در خیال من   رشرد ک،د.ها آمیات.   مثل شراخه ب، درخت.   یسرال.   مثل پیچ« ب، درخت.   با قصره  50دوید.   

1389  :5) 

های گذر  عبور از کودکی به یواقی و بلوغ ایتداعی اسرت که در آن عاشرق شردن و وفاداری به معشرو  یادگ،فتن ی« مهارت شرهلی اهدیت  . موضروی افسراقه2

به چی ی   شردنلیتبدب،زخی با قدادهای ماتلف مکاقی و زماقی ماقند چاه  خواب و سرن  شردن  )  های گذر شر،ایط( در افسراقه145:  1397بسریار دارد. )تقی   

کند که هنوز از شرواعت و عشرق به،ة  ( ... اما او چه در ادبار و چه در اقبال یهان با عدلک،دش رابت می141شرود )هدان   قشران داده می  دیگ،([

 (.142قساخته است )هدان     کافی دارد و رفتار بد دیگ،ان از او اقسان بدی

و تو،بۀ عصر،ی کامال  متفاوت با عصر، حاضر، دربارة خدایان یا   ،معدولیغهای  ای  داسرتاقی تومم با حواد  مافو  طبیعی و با شراصریت. داسرتان اسرووره3

 (.59ر   60:  1384باشد )حامدی   ها و یا مویودات دیگ، میای  و ارتباط آقان با اقسانقه،ماقان افساقه

( و »خداوقد گیتی  717(  »خدا یای حق قشررسررته  )هدان:  721:  1363های فارسرری »خدای یهان را یهان تن  قیسررت  )دهادا   ه،چند بنا به مثل. 4

ناه یتی  به  گهای بیقداید که بنا به قتوة بیان داسرتان  خداوقد گ،فتار این شرده باشرد که شرباب را به دعای بچه( منوقی قدی720سرتدکاره قیسرت  )هدان:  

 ای کوچ« و قاتوان تبدیل کند.پ،قده



قکتۀ یال  در تهیی، شرکل قه،مان در این افسراقه آقواسرت که این پ،قده تا قبل از عاشرق شردن و سرس   شراع، شردقش  

خوام  یه چوب می »  کنند:حتی قامی ه  قدارد و عنوان »قه ت، و قه خش«  را م،دم کشورش از شع،ش ب،ایش اقتااب می

 .(45:  هدان)  باشه / الیق پادشاه باشه نَه تر باشه / نَه خشک باشه / نَه کج باشه / نَه راست /

اسررتاد م،ادی ک،ماقی مای،ای پ،قدة »قه ت، و قه خشرر«  را که حواد  دوران دوم حیات »شررباب  را در خود دارد   

دهد شراصریت  ب،خالف سری، زماقی داسرتان در آغاز کتابش آورده اسرت تا ه  به تعقید داسرتان بیف اید و ه  به ما قشران

ای که در آن اقگار دارد تاری   دورة زقدگی دارد  چی ی شربیه به تناسر   و قه البته خود تناسر . چ،خه  ا رلی داسرتاقش دو

 شود  تک،ار ف،ستادن یواقان باهوش و کوشا در پی قاود سیاه.تک،ار می

ها  آن(  19:  هدان)  و گ،سرنگی و فق،قد  یسرالخشر« که م،دماقش گ،فتار  کند  زقدگی میسر،زمینی  یوان این قصره در  

عشرق اسرت و رسریدن به معشرو   و این   ( و تنها چی ی که ب،ایشران مه  اسرت22:  هدانگی،قد )خوردن را یدی قدی

سرلوان و دخت، سرلوان ه    دم بی،ون قصر، اختصراد قدارد کهتنها به م،   البته این حالت   (17:  هدانب،ایشران کافی اسرت )

کند  شرود »سرلوان بابا  را تهدید میپ،قدة »قه ت، و قه خشر«  می  قه اسرت که تا دخت، سرلوان عاشرقگوطورقد. اینهدین

 .(19:  هداناقدازد )خودش را از باالی قص، به زی، می  را قدهد شکه اگ، یواب خواستگار

   دخت، سررلوان سرر،زمینش دل  گلس،»به    »شررباب  یا هدان پ،قدة »قه ت، و قه خشرر«  در ه، دو دورهط،فآناز  

دخت،   عنوانبهداسرتان زقدگی و مشرکالت گلس،    ر شردقش در تور یادویی عشرق گلس، عشرق گ،فتا  بندد که قتیوۀ اینمی

 روز و آیندة چندان روشن و یالبی قدارد.  و  سلوان کشوری است که پیشینه و حال

از    هسرو اسرتفادهای این افسراقه با بازخوردهای منفی و تک،ار شروقدة  عالوه ب، مورد باال  در مناسربات اقسراقی شراصریت

قدایاقد که پادشرراه در ی« قوبت از »شررباب   تصرروی،ش هنگامی رم می نیت،دردقاکرو هسررتی  که  عنصرر، »عشررق  روبه

آید چ،اکه سرلوان  پذی،د  اگ، شرباب این کار را بکند به زقی او درمیخواهد دخت،ش را عاشرق خود کند و گلس، ه  میمی

تواق  بدون رضرایت دخت،م او را به تو بده   )هدان   بابایش به شرباب گفته اسرت: »دخت، من باید عاشرق تو بشرود. من قدی

کنند و هدچنان به کارهای خالف شررود  قه سررلوان و قه گلس، به قولشرران عدل قدیگلس، عاشررق می  کهیهنگام(  اما  83

های گذر پسر،ان هدچنان به قول و ق،اری که دهند ه،چند شرباب طبق روال م،سروم افسراقهمیاقصراف و اخال  خود ادامه

( که البته تا 146ررر  165: 1397اش ب،سد )تقی   به خواستهکند از هدان ط،یق بند است و کوشش میبوده پای  نشانیب

 شود.ای عایدش قدیاقتهای مای،ا قتیوه

کند که داسررتان »قه ت، و قه خشرر«   روایتی که در افسرراقۀ »قه ت، و قه خشرر«  ی،یان دارد این تفک، را تقویت می

( ق،ار قیست 139ررر  146گذر ای،اقی )هدان:  های  افساقۀ گذر قوی است که به دالیلی ب،خالف سنت تاری  شفاهی افساقه

 مای،ا در آن خت  به خی، شود.

 و نه خشک«»نه تر دوم: نگاهی از سر نقد به داستان بخش  

های گذر  شرود »شرباب  یا هدان »قه ت، و قه خشر«  ب،خالف افسراقهخواقندة زی،ک با خواقدن این افسراقه متویه می

رسرریدن به ام،ی مادی یا غی،مادی قظی، تقوای ینسرری  رسرریدن به دخت،ی مدنوعه   پسرر،ان که قه،مان را ب،ای یافتن و 

( 148رر   165کنند )هدان   اب،از لیاقت و قگهداری هدس،  پ،هی  از زقان  وفاداری تا حد م،!  و اربات لیاقتش گسیل می



اقد و آن س،ش ک،دهبه  دستهایی قظی، »عاشق ک،دن گلس،  و »پیدا ک،دن چوبی ماصودس،  کار بوده است و با دسیسه

 هدر داده است.  5کنهای زیادی از عد،ش را هدچون ف،هاد کوهبیچاره با خیاالتی واهی سال

سرلوان ه  در پایان    اوالًای که قباید در اینوا از آن غافل شرد این اسرت که شرباب در این گ،فتاری تنها قیسرت و قکته

که دخت،ش هنوز در قص، ماقده و هیچ یواقی قتواقسته او را خوشبات می،د درحالیرسد و میداسرتان  عد،ش به پایان می

خواقد  دخت،ی که »دل  ( می82دخت، زیبا و یوان سرررلوان  خود را »دخت، زیبا و بدبات سرررلوان  )هدان    ثانیاًکند و 

به خاط، پدر و ر،وتش  اش کنند  قه دارد و دوسرت دارد زن کسری بشرود که ب،ای خودش سر،اغش بیایند و خواسرتگاری

باشررد  به پی،دخت،ی زی،ک و ای خوشرربات شرردهیای اینکه گلس، ملکهها  در پایان داسررتان به(. عالوه ب، این82)هدان   

قه ت، و قه پ،قدة »ها زقدگی در قصر، قصریبش ک،ده   ای که سرالشرود که با سرت، کالمش و با تو،بهدیده تبدیل میباران

 هدهنیاراه آمدی.  هدهنیاف،یبد: »امید هدان »عشق  است. تو با امید  گوقه مین دیدارشان ایندر آخ،ی بازه خش«  را 

 (.107ساتی کشیدی و از پای درقیامدی. »راه مه  است قه مقصد  )هدان:  

دیگ،  گلس، در یایگاه سرلوان یدید کشرورش عالوه ب، دو قفل یا گ،هی که پدرش ب، ف،هن  سر،زمینش زده   عبارتبه

ها و اخبار گوقاگون ( و دادن یواب61ها )هدان   یوی هیچ به شر،ط دادن یای ه به آنویعنی ف،سرتادن م،دم ب،ای یسرت

زقد و خواب  (  قفل یا گ،ه دیگ،ی ب، تاری  تفک، سر،زمینش می63و گاه متناقض بنا به شر،ایط حکومتی به م،دم )هدان   

رر تا قبل از   (. این در حالی است که در ف،هن  س،زمین گلس،107:  گوید: »راه مه  است قه مقصد  )هدانبه عاشقش می

  شود می تک،ار  ک،اتبهقدر با اقتدار و مه  داستان که آن  شع،گوقۀبه هدف  مه  و باارزش است و    تالش ب،ای رسیدنآن رر 

»یه   :کندبلکه عک  آن  مقصرد و قتیوه را طل  می  خواهدگوید و قدییابد  این را قدیو در قگاه اول شرکی در آن راه قدی

 .(45:  هدان)   ه راست باشه   الیق پادشاه باشهه کج باشه   قَه خش« باشه   قَه ت، باشه   قَخوام   قَچوب می

 در کار است!( ) یاافسانهرهی  گِ

ای این قاخواسته ر در کار خلق ف ای اسوورهعدد یا یسندة این سوور  گ،هی ر بهقو  زع بهرا گفتی  تا بگویی   هدهنیا

؟ البته این احتدال ه  دور از ههن قیسرت که اسرتاد به کواسرت  اسرت  اما گ،ه کار داسرتان »قه ت، و قه خشر« افسراقه افتاده

ه سرال با چ،اکه بنا به یادداشرتشران ب، این کتاب  پنوا  اقدگوقه که هسرت  قوشرته و به پایان ب،دهدالیلی داسرتاقشران را این

 اقد.این قصه زقدگی ک،ده

ش داسرتان اسرت چون ت،ین باققصت،ین و بیکه اقگار درسرت  گ،ددیب،ممشرکل داسرتان به هدان چی ی مسرل  بداقید  

»یه چوب :  گ،ددیب،م  مشرکل به شرع،گوقۀ مک،ر داسرتان  حدسرتان درسرت اسرت .اقدقک،دهیلوی چشر  اسرت و آن را پنهان  

  قه خش« باشه   قه کج باشه   قه راست باشه   الیق پادشاه باشه.  خوام   قه ت، باشه  می

 ست؟در چی  »نه تر و نه خشک«اشکال داستان . 1

 
 دروقدایۀ ار، دیگ، قظامی گنووی  یعنی لیلی و مونون قی  هدین است: »عشق موی  آوارگی و حی،اقی است. . 5



ها هدر دادن   رفتۀ کتاب( بعد از مدت 107از   100یاسرت که وقتی شرباب در اقتهای داسرتان )در  رفتۀ  آن  اشرکال

کند و بعد اش را عوض میگوید که او را حی،ان ک،ده  راه زقدگیمی  رسد  پی،زن به او چی هاییمیگلس،   مادرب ر!عد،  به  

 گ،داقد.و اطدینان به قص، متبوب ب،میها دوری از گلس، و قص،  او را س،شار از اق،فی از مدت

 نی :کوگوی پ،قده و پی،زن م،ور میاین باش را از ابتدا  یعنی از گفت

 پ،قده گفت:

 شود آن را پیدا ک،د؟خواهد کواست؟ چه طور میسلوان میر آن چوب که  

 هست.  یا هدهآن چوب    6گفت:[  مادرب ر! 

 کج هستند و قه راست.ها قه ت، هستند و قه خش« و قه چوب  ر هدۀ

 پ،قده گ،فت و گفت: ط،فبهاقداخت ب،داشت و هایی که توی تنور میمادرب ر!  دست ک،د و یکی از چوب

 ر این چوب کج است؟

 ر قه.

 ر پ  راست است. این چوب ت، است؟

 ر قه.

س،ما ه  باشد. روز زماقی    گ،مای این تنور زماقی گ،م است که  اقدزقدهرررر پ  خشر« است. هدۀ چی ها با ماالفشان  

 خواهد.د. این چوب هدان است که سلوان میروز است که شبی باش

 پ،قده گیج شده بود.

 شود هدین چوب را ب،ای سلوان ب،د؟ر پ  می

 ت، قیست  بگو »پ  خش« است  و اگ، گفت »کج قیست  بگو »راست است .  کهنیار بله  اگ، گفت »

قصرر، سررلوان پ،واز ک،د   ط،ف بهس، خداحافظی ک،د. چوب را به قوک گ،فت و پ،قده خوشررتال شررد. از مادرب ر! گل

 .(100:  هدان)

 اما دو قکته دارقد:   های درستی هستندهای پی،زن  ح،فح،ف

قدارد    های دیگ، اعتبارو در یهان  (255:  1387)سرالیقه     دارداعتبار   وگاقه  در یهان اقسران معا ر،این تقابل د  اوالً

 اشاره خواهی  ک،د.  هاآنکه بعدا  به 

دادن به سرااالت سرلوان و سرلوان باقو به کار پ،قده و یواب متأسرفاقه    که درسرت اسرت یحالدرسران پی،زن   ثانیاً

ی  کیآنی باشررد و کینیا»قه این باشررد و قه آن باشررد  قه اینکه    واحددرآنخواهد که  سررلوان چوبی می  چ،اکهآید  قدی

 
دهد گویندة این سان کیست  قیاورده   ای که قشان عبارت داخل قالب متعلق به قویسندة این مقاله است. استاد م،ادی ک،ماقی در متن کتاب حاض،  قشاقه. 6

قک،ده است  این احتدال درست   اظهارقظ،گاه لذا این یدله یا از مادرب ر! است یا از راوی داستان ر ه،چند با تویه به متن این داستان که راوی در آن هیچ

 قیست.



و یواب رد سلوان باقو به پ،قدة  قیست و سلوان باقو  سلوان موردقظ،چوب    دهدچوبی که پی،زن به پ،قده میپ     قباشد.

 :که به او گفته است در پاس  پ،قده  یا که گلس،آن »قه ت، و قه خش«  درست و منوقی است 

چون خش« قیست. این خش« است چون ت، قیست. این کج  رررر مادرب رگت سالمت رساقد  گفت: »این چوب ت، است 

ه، چی  در ماالفش زقده اسرت. روشرنی در ب،اب، تاریکی روشرن  . اسرت قیسرت و راسرت اسرت چون کج قیسرتاسرت چون ر

شروی؟ )م،ادی ک،ماقی   من عاشرق تو شردم  زن من میاسرت و اگ، تاریکی قباشرد پ  روشرنایی قیسرت. گلس،  من  تو زیبایی   

1389 :105). 

 گوید:می

د.  شوه  خش«  ت، است چون خ  و راست میدربارة چوب گفتی فقط »ح،ف  است. این چوب ه  ت، است و  کهآنر 

دهد. کج است و راست ه  قیست. ب،و و بگ،د چوبی که ق،ار بود زقد و ب،! و بار قدیخش« است چون توی آب یواقه قدی

 (106:  هدانبابا و یت ک،د تا آن چوب را قیاوری  زقت قشوم. ) ب،ای »سلوان بابا  بیاوری  بیاور قه »ح،ف .

چراره  را ه  بیو منتقرد    کنرد کره خواقنردهچراره قدیامرا تنهرا پ،قرده را بی   کنردچراره میگلس، پ،قرده را بیمنوقی  این ح،ف  

ویود   ش پاسایب،ای این پ،سا ال   ای   فته 107 فته از کتابی   100پ  از سس،ی شدن  که آیا    ندماقمیدرو کند  می

  دارد؟

که    چوبی»»چوب  اسرت   و یواب سرلوان »ح،ف  قیسرت  بنا به سران سرلوان باقو  البته باید تویه داشرته باشری  که  

ی  افتن یقدسرتظاه،   بهط،فآناز    ه،چندباشرد   دسرتدانباید دم   (.100)هدان    7هسرت   یا هدهبنا به یدلۀ »آن چوب  

    ی : »تا ه، وقت که خواستیشنوخواهد  میب،ای یافتنش میدر یواب مهلتی که پ،قده از او است چون از زبان سلوان  

 چنین چوبی را پیدا قاواهی ک،د.  وقتچیهیعنی      (41:  هدان)

وه از طبیعت  : »اگ، در ه، قق دهداسرتاد م،ادی ک،ماقی در باشری از داسرتان زقدگی »شرباب  از زبان او به ما یاد می

  کوچکدان بینی   دقیای ای میشوقد. چی های تازهآیند  متو میک  چی های درشت که زودت، به چش  میعدیق شوی   ک 

 .(73:  هدان  )آف،یده است گوقهنیاشود. آف،یدگار  یهان را می ت،ب ر!ب ر! و 

عدیق شروی . عدیق شردن به   موضروعدانبه  تنها  ی  و به چی های درشرت قس،داز هدین اسرت.مشرکل داسرتان ه    حلراه

ی : در  رو هسرتهای بسریار زیادی با آن روبهاسرت که در یاها و به مناسربت    موضروعیموضتو  تقاب موضروی »تقابل .  

شران یا شرناسری که میو ه ار یای دیگ،   شرناسریادبیات  در ع،فان  در دین  در فلسرفه  در منوق  در ریاضریات  در روان

 .ها آشنا قیستی حتی با آن

ل این اسررت که تقابل چگوقه روی  آید این قیسررت که تقابل  چه با چه  یا که با که. سررااسرراالی که پیش می  یانیادر  

 اقد؟های تقابلی کدام ورت  گ،یدانیببهدهد؟  می

 
 شاید ه  عددی در کار باشد. لس،. از استاد م،ادی ک،ماقی است یا از مادرب ر! گاین یدله داقی  . قدی7



 عنوان به  در باش سرروم این گفتار  روایتی داسررتاقی  در دل   یاداده  هدان رازی اسررت که وعده  پاسرر  این پ،سررش

 .ای ب، این داستان بیاوری تکدله

که این    اسرووره  که تقابل  ام،ی دوگاقه اسرت  اما این تصرور در »یهان  ماقند مادرب ر! گلس، تصرور کنی مدکن اسرت  

 است.قادرست  ام،ی ری ی شده  داستان ب، آن پی

(  3ق،  ق،  (  2ق،  ماده   (  1:  یخوریب،مهای گوقاگوقی دارد که در عال  اسروورة اقسراقی به سره شرکل آن  تقابل   رورت

ة دو اقسران کنوقی  دهندلیتشرکگوید: »در آغاز مویوداتی بودقد که ای ا   (. آریسرتوفان می89 :1391ماده  ماده )کدبل   

را به دو قسردت تقسری    هاآنب، سره قسر  بودقد: ق،  ماده  ق،  ق،  ماده  ماده. سرس  خدایان هدۀ   هاآنرا در خود داشرتند.  

تواقسرتند به اقوام آن بیندیشرند این بود که بار دیگ، یکدیگ،  کاری که می تقسری  شردقد  هدۀ  هاآن  کهازآنپ اما     ک،دقد

کنی  قیدۀ دیگ، خود را بیابی     هدۀ ما سرعی میلذا در حال حاضر،   نندیبازآف،قد تا آن واحدهای اولیه را  را در آغوش بگی،

 .(89:  هدانو در آغوش گی،ی   )

  شرباب و شرباب  پی،زن و شربابوزی،ش  سرلوان و گوهای سرلوان و وبا تویه به مبتث فو   پ  از بازخواقی گفت

اسررتاد م،ادی ک،ماقی در پنواه سررال  یابی  که می  دسررتف،ضرری زی،    ای به حاالتدیدگاه اسرروورهگلس،  پ،قده و گلس، از 

 :استقشاقده  در پ  عبارات و یدالت داستاقش  ت،تدامه،چهها را با هن،مندی  اقدیشه در این مای،ا آن

 رگش به پ،قدة »قه ت، و »ه  هسرت  ه  هسرت . سرانی که سرلوان باقوی قصر، با دیدن چوبی که مادرب  ماده  ماده:  (1

ه  خشر«  ت، اسرت چون : این چوب ه  ت، اسرت و آوردمیزبان   دهد و در پاسر  به سرانان مادرب رگش ب،قه خشر«  می

 .(1389:106  ک،ماقی )م،ادی  دهدزقد و ب،! و بار قدیب یواقه قدیشود. خش« است چون توی آخ  و راست می

مُ،د. کاش  روز و دو شررر  گفتن یدالت »کاش پ،قده می  که پ  از دو  یق،: »ه  قیسرررت  ه  قیسرررت.  اتفاق   ق،  (2

  ( از سوی سلوان به مکالدۀ 28:  هدانند. کاش... کاش... کاش  )کَدخت،م از او دل می  کاشیاافتاد.  دخت،م از چشر  او می

ذاشرت و با راهندایی او شرود: » سرلوان[ سر،اقوام غدش را با وزی،ش در میان گاو و وزی، ب رگش و پیشرنهاد وزی، خت  می

:  هدان  )د قه خشر« و قه کج باشرد و قه راسرتگفت: رررر ب،و ب،ای  چوبی بیاور که قه ت، باشر به پ،قدة »قه ت، و قه خشر«   

94). 

از زبان پ،قدة   در اقتهای داسرتان  سرانی که  این اسرت و آن قیسرت  یا این قیسرت و آن اسرت.»ماده  ق، یا ق،  ماده:    (3

چوب را با زحدت ف،اوان   کهیهنگامه   ( آن 100های پی،زن گیج شرده )هدان   خشر«  که با شرنیدن ح،ف»قه ت، و قه 

شرنوی : »این چوب ت، اسرت چون خشر« قیسرت. این خشر« اسرت چون ت، قیسرت. این میرسراقده  از او   به دربار سرلوان باقو

در    یاهدانن سرانی که سرلوان باقو هدچنی  (105:  هدان  )اسرت قیسرت و راسرت اسرت چون کج قیسرتکج اسرت چون ر

 .(106:  هداند:  این چوب[ کج است و راست ه  قیست )آوریواب پ،قده ب، زبان می

 است؟سلطان بوده نظر مورد. کدام چوب، چوب  2



 2های واقعی هسرتند ولی مورد  چوب  3و  1د: »موارد  یدر یواب بگویکالم باشرید و  ه ام،وزی   هایاقسرانشردا با شراید  

آیا مدکن اسررت »:  کنی گوقه ط،ح میی« بار دیگ، سرراال خود را ایناما این ح،ف چقدر درسررت اسررت؟     واقعیت قدارد

  قه ت، باشد و قه خش«  قه کج باشد و قه راست؟هد مان  چوبی ویود داشته باشد که  

های ین داسرتان شراصریتقویسرندة داقا و خال  ابود   وان گفت: اگ، این امکان درسرت قدیتدر یواب این سراال می

داد. »شرردا که غ،یبه مسررةلۀ »چوب  ماقور قدیقدر روی و آن  دات،سرر ف را به دقبال یافتن آن قدیشررباب و پ،قده  کوشررای  

قویسرندة متت،م این کتاب    ازقظ،ک،دن »چوب الیق پادشراه  خلق شرده اسرت. پ   ا رال  این داسرتان ب،ای پیداقیسرتید   

های متوری کتاب  تنها شرراصرریتبود  قهب،ای آن چوب متصررور قدی  یگ، اگ، واقعیتیچنین چوبی ویود دارد. از سرروی د

داقسرتند و پ،قده را از دقبال  دون هیچ معولی آن را غی،واقعی میبقداید   ماقند مادرب ر! گلس، که پی،زقی داقا و باتو،به می

  آشررنا  دآم»یویی  که از چشررده میما را با   که دیگ،  قویسررنده  ک،دقدیوی چنین چوبی منصرر،ف میوو یسررتک،دن  

کج باشررد و قه : »هدین ام،وز ب،و به او  سررلوان[ بگو: چوبی که قه ت، باشررد و قه خشرر« و قه ک،د تا با ط،ح پ،سررشقدی

ر دقیای اقسراقی  ویود خاریی دارد که د تنهاقه( به ما بقبوالقد که چنین چوبی  50خورد؟  )هدان:  به چه درد میراسرت   

 رو است که سلوان در پی آن است.ازاین   تواقد کارب،د داشته باشدمی

 ؟، کجاست و در اختیار کیستها چگونه چوبی استچوبی با این ویژگی . 3

چ،خندة داسررتان »قه ت، و قه  ظاه،بهای که در دقیای  اسرروورهاما قه در افسرراقه و    چنین چوبی ویود داردباید گفت  

 .(73:  هدان»آف،یدگار ... آف،یده است  )در یهاقی که  م،ادی ک،ماقی  استاد  به گفتۀ    حیات دارد بلکه بنا  خش« 

(. چوبی 632:  1363)دهادا     قدارد   سرت که  ردا قدارد و به ه، که باورد  دواچوب خداهسرت  » یا  هدهچوبی که  

( و 1390:403زقند  )رحداقدوسرت   »یکسر،ه به کارهای خالف خواسرت خدا دسرت میکه ب،ای کسراقی کارب،د دارد که  

 (.720: 1363زقد  )دهادا   »خدا س ا را به س اوار می

اما     ف،هن  و باورها و امثال فارسری کارب،د داردبگویند چوب خدا ویود خاریی قدارد و تنها در   هامدکن اسرت بع ری

الذک،   آید به واقعیت داشرتن آن پی خواهی  ب،د. قاگفته قداقد موضروی فو می  پ نیازا  طور قیسرت که بنا به دالیلی کهاین

 قشاقۀ دیگ،ی ب، تنف  این داستان در ف،هن  ای،اقی است.

پی بب،ی   اما قبل     چوب به »ویود خاریی داشتن آنتا  م،ور کنی   با ه   داستان »قه ت، و قه خش«  را  ایازه بدهید  

فک،    دهند واقعیت دارقد؟ها روی میقعی ب،ای اقسررراناتفاقاتی که در دقیای وارا باید مو،ح کن : آیا از آن  سررراالی مقدر  

 کن  پاس  شدا به این ساال منفی باشد.قدی

هدچنان با ه اران   شداستاقکند  از ابتدا تا اقتهای  ی که »شباب  یا هدان »قه ت، و قه خش«  در آن زقدگی میکشور

ها  به،ه قب،دن از فق،  م،! یواقان و یتی  شردن بچه  : ین  و هیچ امیدی به بهت، شردن اوضرای قیسرت  مشرکل روب،و اسرت

به  شو ق،سرریدق  نده  پی،دخت، شرردن گلس،سررلوان آیتولد   ون شررباب  م،! سررلوان بدونهوش و تو،بۀ کسرراقی هدچ

این مشرکالت با پذی،ش دامادی  که  درحالیلبی در میان هیأت حاکده.  طقداشرتن ولیعهدی  روا  فک، ین  خوشرباتی و 

داشرت  ملکه  راح   یافتند و ب،عک   کشرور سرلواقی میف،دی هدچون شرباب از سروی سرلوان امکان وقوی کدت،ی می



اک   از میان م،دم ح  داشرت  ف،دیمیای روشرن امید  به آینده    حکومتو دخت، سرلوان دیگ، بدبات قبود  شردمی  یف،زقد

حاک  و  بناب،این    یافتبا دقتش میها را  آمد و آنفهدید و به فک، پیداک،دن چارة کارها ب،مین را میاشررد که دردشرر می

اقد ررررر چه سرلوان و قد  چوب خدا را خوردهخوردف،د دیگ،ی که باید به تقاد رفتارشران چوب خدا را میدخت،ش و ه، 

( و »خدا یار  717: 1363چ،اکه »خدا یای حق قشررسررته  )دهادا     ه باشررند ررررر دیو چه قفهدباشررند    هدیفهددخت،ش  

 (.721مظلومان است  )هدان   

ش« است  قه کج است و قه راست است  یعنی این چوب   قه ت، است و قه خ است کهچوبی   چوب خدا  هدان ه،حالبه

و در گام قاسررت شرراید تصررور    یدادک،گاقۀ اقوای تقابل از آن یاز موارد سرره 2هایی اسررت که هیل مورد  ی   هدان چوب

ب،ای چوب طی ررر چه هد مان و چه غی، هد مان ررر  وش، یابی  ح ور و ویوددرمی پ   شود که گ ینۀ  تی  باشد.قدی

نی  به این مع  قویسرنده و سرلوان که »قباید ت، باشرد و قباید خشر« باشرد و قباید کج باشرد و قباید راسرت باشرد   موردقظ،

 باشد.ها را با ه  یا یدای از ه  داشته یا قداشتهقه اینکه این باشد  هانیا ی بهباید چی ی  موردقظ،چوب    است که

سرت کسری یا کسراقی ب، تن و روان کسری یا کسراقی ف،ود  را به دزقد و گاه آن خداوقد گاهی مسرتقیدا  به کسری چوب می

کند مثل داسرتان لویف و عدیقی که اسرتاد م،ادی ک،ماقی ب، ما در کتاب  ه  از ه، دو  رورت اسرتفاده میآورد و گاه  می

 »قه ت، و قه خش«  خواقده است.

چوب خدا به خاقدان سرلوه و   زقندة  به گلس، شراهدی  که  یا پ،قدة »قه ت، و قه خشر«    شربابما در مای،ای عشرق »

آن یوان روسرتایی اسرت چون این چوب بنا به شرع، زیبا و زی،کاقۀ اسرتاد م،ادی ک،ماقی باید »الیق و ه     سرلونت  ه  خدا

ک  حتی کشرور  (. پادشراهی که به اقتا  گوقاگون ب، م،دمش سرلوه دارد و هیچ44:  1389پادشراه باشره  )م،ادی ک،ماقی   

خورد چون خدا اگ، از حق خودش بگذرد  از تواقد ب، او چی،ه شرود. او در این افسراقه چوب کارهایش را میهدسرایه ه  قدی

سان  را ا الح کن : چنین پادشاهی    یانیهدگذرد  لذا چوب خدا الیق چنین پادشاهی است. البته باید  حق دیگ،ان قدی

 الیق چنان چوبی است.

در ی،یان اسرت و اسرتاد م،ادی ک،ماقی به وقت    انبه سرود حاکد خشر«  که در ظاه،اگ، در داسرتان کتاب »قه ت، و قه 

رسرررد   میهای گذر با رسررریدن قه،مان به خوشرررباتی به پایانکه معدوال  در افسررراقه  خت  به خی، شررردقشاز دالیلی  

اشراره به مشرکالت ایتداعی  با را ک،ده و خود یابی  اسرتاد م،ادی ک،ماقی کار  درمیعدیق شروی     8ه اسرتدزدایی ک،آشرنایی

که در یهت منافع گلس، و پدرش یاری اسرت    شپوسرتۀ داسرتاق ش خواسرته بگویدو حکومتی دوران حکومت گلس، و پدر

آن  و »شررباب  و دیگ،ان ب، حول  مه  اسررت و داسررتان مای،اهای زقدگی پ،قدة »قه ت، و قه خشرر« آقچه    مه  قیسررت

دردهایی که  .کفایتی حاکداقش بوده و هسررتکه گ،فتار بی  اسررتسرر،زمینی  چ،خد  بیان دردهای یامعه و کشررور و  می

کنند و ب،ای خواقندگاقی که ای هدچون »قه ت، و قه خشرر«  یاوداقه میخودشرران را ب،ای هدیشرره در داسررتاقی اسررووره

 
عدد  شراصریت ا رلی داسرتاقش را در ب،زم قگه داشرته اسرت  ب،زخی که قه،مان حقیقی چه به هدت خود و چه به یاری  اسرتاد م،ادی ک،ماقی به دالیلی و به .8

ه ت، و قه خش«  افساقۀ قوی است که در آن ق،ار  ( ب، این اسام  شاید بتوان گفت افساقۀ »ق 139ررر   146:  1397کند. )تقی  دیگ،ی   دیگ،ان از آن عبور می

 اش قداشته باشی .قیست قه،مان یوان از ب،زم بی،ون بیاید و ما باید خودمان را با دقیای ب،زخی او وفق دهی  و امیدی به رهایی



،اهایی که به سرردت ماقند تا آقان دریابند در پ  مایدر سرر،زمین این افسرراقه زقدگی خواهند ک،د به یادگار می  پ نیازا

 (.254ر  253: 1387اقد )سالیقه   های ربالیستی پنهانکنند  واقعیتاسووره میل می

 »نه تر و نه خشک«داستان برای پیشنهادی   : پایانومبخش س

پایاقی  ی از چند  رفتۀ  اوارهط،حکنی   اما قبل از آن   پیشرنهاد می  هاقفسر ااین    ب،ای پایانای داسرتاقی  یا تکدلهدر این

 آوری  تا خواقندة گ،امی در حال و هوای داستان ق،ار گی،د:داستان می

 قص،  ط،فبههای مادرب ر! گلس، گیج شده بود  چوب را ب،داشت و پ،قده که از ح،ف

(. »قه ت، و قه خشر«   103یلو ب،ود تا به قصر، ب،سراقد )هدان     آرامآرامپ،واز ک،د. چوب سرنگین بود و او را موبور ک،د  

 ها در راه بود تا به قص، رسید.مدت

ک،دن از گلس، که گنوشرکی  ردایش را شرنید و به او پنو،ة امیدش بسرته بود. »قه ت، و قه خشر«  شر،وی ک،د به گالیه

 (.105گفت که قص، را دورب قد و از در قص، واردشود)هدان   

زد. »قه ت، و قه خشر«   از ین  ح،ف میسرلوان از دقیا رفته بود و حاال گلس، پادشراه شرده بود و مثل پدرش داشرت  

( و چوب را روی زاقوی گلس، گذاشرت و بعد روی قگین 105یلو رفت و سرالم ک،د و گفت که چوب را آورده اسرت )هدان   

های مادرب ر! را تک،ار ک،د و اقگشررت، سررلوان باقو قشررسررت و به او گفت که مادرب رگش سررالم رسرراقده و بعد ه  ح،ف

شرروی؟  اما سررلوان باقو در یوابش گفت: »این  آن هدان چوب اسررت. حاال  گلس، من  زن من میآخ، گفت: »این دسررت

ای. ب،و و بگ،د چوبی که ق،ار بود ب،ای سرلوان بابا بیاوری  بیاور. بابا و ریت ک،د  چوب قیسرت و تو تنها ب،ای  »ح،ف  آورده

 تا آن چوب را قیاوری  زقت قشوم .

شود. عشق  چوب پیدا قدی یورآنصال گفت: »پ  من باید هدیشه عاشق باش . چون  »قه ت، و قه خش«  در او  استی

(. گلس، ه  در یوابش گفت: »امید هدان »عشررق  اسررت. تو با 106)هدان     ام ک،دی شررود؟ بالیت به یاق . آوارهچه می

سرراتی کشرریدی و از پای درقیامدی. »راه مه  اسررت قه مقصررد.  پ،قده با قاراحتی تدام   هدهنیاراه آمدی.    هدهنیاامید  

 شوی؟  اما گلس، به او گفت: »ب،و عاشق باش  هدیشه عاشق باش. گفت: »قصیتت  قکن. یواب  را بده. زن من می

گ،دم  با آن چوب. زود  ب،میاش را ب، زبان آورد و پ،واز ک،د: »خداحافظ گلس، من  من »قه ت، و قه خش«  آخ،ین یدله

 (.107گ،دم زیبای قامه،بان من  )هدان   ب،می

بود. گلس،    زدهخوالتبا  باراولگلس، چوب را از روی دامنش ب،داشت و قگاهش ک،د و لباند زد  مثل هدان لباندی که 

خوام   قه ت، قد: »یه چوب میخوافت و میریمزد و از قصررر، بی،ون  می  بالبالک،د که  به پ،قدة ری  و خاکسرررت،ی قگاه می

 (.107باشه   قه خش« باشه   قه کج باشه   قه راست باشه   الیق پادشاه باشه  )هدان   

 ای که وعده داده بودی :و اما تکدله

عشرقش پ،واز ک،د تا لتظات    پنو،ة بسرتۀ ط،فبهه بی،ون رفت  قصر، را دور زد و پ،قدة »قه ت، و قه خشر«  از قصر، ک

 ها یاقی تازه بگی،د.ی را ی« بار دیگ، تو،به کند و با آنشی،ین آشنای



سراتی کشریدم؟    هدهنیا: »من ب،ای چه فک،ی تازه در سر،ش چ،خیدروی شراخۀ درختی قشرسرت و    روی پنو،ههروب

تواق  کدی بنشرین  و آرام بگی،م؟  این را که گفت احسرام  سرال قدی  هدهنیاب،وم و ب،گ،دم؟ یعنی بعد از   مدامچ،ا باید  

ش را بسرت و خوابید. خوابید اخسرته  هایچشر  سر،ش را الی پ،هایش ک،د و .خسرتگی به سر،اغش آمده اسرت  عد،« یک،د  

قه سرب« اسرت و قه سرنگین  قه ب ر! اسرت و قه کوچ«  قه ق،م و خواب دید. خواب دید با چوبی که به منقارش اسرت که  

 زقد.ت و قه سفت  قه ت، است و قه خش«  قه کج است و قه راست  دارد به پنو،ة اتا  گلس، میاس

   شرنیدخوردقد  که روی شریشره میرا   هاییی ضر،به ردا  کشرید. گلس، تا، باز پشرت پنو،ه بود و داشرت ققاشری میگلس

 گلس، دیگ، یوان قبود.  طور ایسرتاد.و هدان  کشرید. گلس، خشرکش زدتا او را در قاب پنو،ه دید  ییغ  اما  پنو،ه آمد ط،فبه

 بودقد.اش ه  از خشکی ت،ک ب،داشتههای تابلوی ققاشیو رق   بودشده  پی،  

ی زد اقگار که تندبادی وزیده باشرد  دو لنگۀ پنو،ه از ه  باز شردقد.  »قه ت، و قه خشر«  تا به پنو،ه ضر،بۀ دیگ، پ،قدة

در اتا  چ،خیده بود و بعد به عشررقش خی،ه ی افتاد که  اول  زد و به یاد آن روزپ،قدة »قه ت، و قه خشرر«  دور اتا  چ،خی 

 بنشیند.  اشکند روی  ندلی  دید که گلس، دارد تالش میگلس، چ،خاقد ط،فبهده بود.  ورتش را که  ش

داقسرت گلس، ب،ای قدیک،د. پ،قدة »قه ت، و قه خشر«  که تعو  به او قگاه می با  روی گلس، ایسرتاد. گلس، هدچنانهروب

. پ،قدة »قه ت، و قه خشر«  دیگ، بودای قپ،قده  های گلس،در چشر های گلس، خی،ه شرد. به چشر   تعو  ک،ده   هدهآنچه 

هایش  اما ل   هایش ه  قبودک،د چوبی میان ل  بود  یوان روستایی. خوب که دقت   شباب»»قه ت، و قه خش«  قبود. او  

هایش هسرت. احسراسری به او گفت این هدان  داقسرت چی ی میان ل تصروی،ش واضر  قبود  اما خودش می یوری بودقد.ی« 

م چوب از بین رفت. ح ّ هایش دسرت ب،د احسراس، از او خواسرته بودقد. تا به ل چوب اسرت. هدان چوبی که سرلوان و گل

یکی از آن چی هایی که ت داشررت چی ی بگوید  ح،فی ب قد. هایش باز شرردقد. دوسرر یدا شررد  ل هایش  چوب که از ل 

خواسرت  چوب خدا چوبی که پدرت از من میاین بود که با لتنی پ، شرکایت گفت: »ها ب، دلش سرنگینی ک،ده بودقد. سرال

  ت پدرحیف از من و تو که گ،فتار قاداقی پدرت شرردی .  قه ت، اسررت و قه خشرر«  قه کج اسررت و قه راسررت.   بود. چوبی که

قدیده  مُ،د. تو ه  ح،ف پدر قاداقت را قبول ک،دی    پدرت داماد  خورد چوب خدا را  اما قشررناخت. پدرت     چوب خدا را دید

 .قشناختی   پی، شدی. تو ه  چوب خدا را دیدی وو در تنهایی  

ک،د. دیگ، احسرام سربکی میگلس، که از شر،مندگی سر،ش را پایین اقداخته بود چی ی ب،ای گفتن قداشرت. شرباب  

ها را ک،ده بودقد و او را به کار  هایش قبود. دلیلی ه  ب،ای ماقدن قداشررت.  ررب، و  ررفا و تالشررش هدۀچی ی روی ل 

 د.به اقوام ب،ساقد و خواستۀ معشوقش را ب،آورده کنمأموریتش را که   قدبه او کد« ک،ده بود آرزویش رساقده بودقد و

که  این بار او بود قبود.   یادویی قصرۀ زقدگی گلس،پنو،ه رفت. این بار دیگ، اسری، تور   ط،فبهشرباب از اتا  دل کند و  

ش در  ب،د. خودش را در ف را رها ک،د و پ،ید.  ردایطور که دوسرت داشرت با شرع،ش به پایان میگفت و قصره را آنقصره می

 قص، پیچید: »یه چوب بود  قه ت، بود  قه خش« بود  قه کج بود  قه راست بود  الیق پادشاه بود   چوبه  چوب خدا بود. 

 دومگفتار 

 »نه تر و نه خشک« و ویرایش محتوایی 



قوبت به   ک،دی . اکنونای »قه ت، و قه خشر«  اشرارهای داسرتان افسراقههای اسروورهدر گفتار پیشرین به ب،خی از ظ،افت

سرانان اسرتادان   ققصری ف،  دارد  رسریده تا از این رهگذر  با به،ه ب،دن ازعیبی با بیتبیین قاعدة وی،ایش متتوایی »بی

کنی . در گام قاسرت با وی،ایش متتوایی و زوایای پنهان آن فن وی،ایش  دالیلی ب،ای ارابۀ تکدلۀ پیشرنهادی خویش ط،ح

 شوی :آشنا می

 . ویرایش محتوایی چگونه ویرایشی است؟1

ای د  ما را با گوقهگویهای وی،ایش  وقتی از »دریات وی،ایش  سران مییو در چاپ چهارم کتاب »قکته( علی  رل 1

اقد  وی،ایش ک،ده گوقهنیاسرس  دای،ة فعالیت وی،اسرتاراقی که اقدام به   کندیماز وی،ایش به قام »وی،ایش متتوایی  آشرنا  

 کند:ت،سی  می

های قامفهوم مدکن اسرررت در کارشررران پیردا شرررود ... »ب،خی از وی،اسرررتراران فقط به کلدره تویه دارقد ...  اما یدلره

چ،خد  ای،ادی قبینند زی،ا وافة قادرسرتی در  ان این گ،وه مدکن اسرت مثال  در یدلۀ »خورشرید به دور زمین میوی،اسرتار

. اینان  عالوه ب، وافه ،قدیگیمی از کار را به عهده  ت،مشرکلآن قیسرت و دسرتور آن ه  درسرت اسرت ... ب،خی دیگ،  م،حلۀ 

گ،دد یا قه. پ  از کنند تا ببینند آیا خورشرید به دور زمین میمیو یدله و سراخت دسرتوری آن  به منبعی معتب، م،ایعه 

   چ،خدیم»زمین به دور خورشرید    رورتبهدهند و که عک  این ق ریه درسرت اسرت  یدله را تهیی، میپی ب،دن به این

 قامند.وی،ایش متتوایی یا زباقی ر اسنادی می. کار این وی،استاران را  آورقدیدرم

... وی،اسررتاری که تا این  اقدگوقه  نیاشرردارقد ... بهت،ین وی،اسررتاران کنوقی ما قی  این قوی وی،ایش را وی،ایش کامل می

دهد وی،اسرتار قابلی اسرت  اما هنوز کار بسریار مهدی هدچنان باقی اسرت ... به گی،د و اقوام میم،حله از کار را به عهده می

کاری اسررت که از   رستاندن متن به درة  متنیتبودن کار آسرراقی قیسررت  اما   غلط یب  ازقظ،قظ، من  پ،داختن  متنی  

ای قیسررت که فقط غلط  این اسررت که متن قوعه  کن اشررارهخواه  به آن  ای که میآید. قکتهعهدة ه، وی،اسررتاری ب،قدی

ت، از یافتن  دارد. یافتن عی  آسرانققصری ف،  عیبی با بیققص ه  باشرد. بیی باید بیغلویب  بلکه عالوه ب،  قداشرته باشرد

 (.137 ر 136: 1396یو   ققص است  ) ل 

قویسررد:  ( احدد سرردیعی در کتاب »قگارش و وی،ایش  قی  هیل تبیین ابعاد »وی،ایش متتوایی ررررر سرراختاری  می2

باشرد یا قکتۀ لت شرده،د که از هک، دادة مهدی غف »اف ایش  مول  در متن باید با موافقت مالف و تنها در مواردی اقوام گی

 (.133: 1380که موی  ققص فاحشی گ،دد  )سدیعی   طوریحساسی مسکوت ماقده باشد به

کند: »پیش از ه، چی  باید  میدربارة وی،ایش متتوایی اشراره  ت،ازمو« یبارای  ( احدد سردیعی در یای دیگ،ی به قکته3

هسرررت بیشرررت، بره    برارهنیدراهرایی  ارد و اگ، قکترهسررراخرت کره وی،اسرررترار در اینورا آزادی عدرل چنرداقی قرد  خراط،قشررران

 (.33 ر 34: 1373شوقد  )سدیعی   ی او م،بوط میهاتیمتدود

 اقد:گوقه از قل  قص،اهلل پوریوادی ت،اوش ک،دهیی که اینهاتیمتدود(  4



مالف بیاموزد تا در  خواهد به »وی،اسرتار مالف قیسرت  معل  مالف ه  قیست. قه در تألیف سهی  است و قه چی ی را می

که   سرنج اسرت. زبان گویای هدۀ خواقندگان یا اکث، خواقندگان اسرتای تی بین و متوقع و قکتهکتابش در  کند. او خواقنده

 (.109: 1373  )پوریوادی   کندیمرا تا یایی که بتواقد پیشنهاد   هاآنحل  بیند و راهمعای  کتاب را می

 خشک«»نه تر و نه . ویرایش محتوایی  2

هایی ب،ای رفع  حلخواقدی  که وی،اسرتار در حوزة وی،ایش متتوایی در پی یافتن معای  احتدالی ار، اسرت تا بتواقد راه

ها پیشررنهاد کند. معایبی که »احسررام و احتدال کدبود و ققص در سرراخت و بیان ار،  را در ههن خواقنده و منتقد  آن

گویی قویسرنده و گ،دقد و گاه به »تناق رات و خالفدر بیان یا منوق ار،  ب،می  کنند. این معای   گاهی به »ابهامایواد می

 اقد.گ،دد که از حو لۀ این مقاله خار راوی داستان  و زماقی دیگ، به موارد دیگ،ی ب،می

فارسررری  قویسررری  ای قامکشررروف از تاری  رمانای از »تنراقض در روایت داسرررتران  به هک، قدوقهما ب،ای تبیین قدوقه

 پ،دازی :می

  ازحردشیبشررر،یکش خ،یرد     در »موومران دوم  رمران مشرررهور سررردفوقی م،دگران آمرده: »روزی کره پردر حو،ه را از

( ... پدر ب،ای آیدین ی«  83: 1368را قشران داد. ب،ای پسر، ب رگش یوسرف ی« خودقوی  آورد )مع،وفی     اشیخوشرتال

بینی کسرری را قدزدد ... وقتی شرریشررۀ عین«  ، شرریشررۀ عین« هرهبین آلداقی خ،یده بود که سرر،ش گ،م شررود و دیگهره

آیدین از مدرسره ب،گشرت  پدر  ( ... بعد که  84پدرب ر! در کیف مدرسرۀ آیدین پیدا شرد دیگ، خیلی دی، شرده بود )هدان   

ن آیدین خب، از پیدا شردن شریشرۀ عین« قداشرت  ب،ای هدی  خواسرتی چه کنی؟ گفت: »پدرسر   با شریشرۀ عین« بابام می

قسررر  خورد که هیچ اطالعی از شررریشرررۀ عین« قدارد. پدر گفت: »با من بتث قکن . او را به حیاط ب،د  با طناب به تنۀ 

(. ... مرادر برا آن 85قف  افتراد )هدران   هرای بچره زد کره خودش بره قف قردر بره کسرلدرخرت کرا  بسرررت و برا کد،بنرد آن

رفت    راسرت« های دره  ی  پدر با شرال  کبودش ک،ده بود. با سرگ،مهب،سراقد اش درداقهیع اش تا آمد خود را به تنگیقف 

زقی؟  پدر گفت: »بچۀ من ه  هسرت.  مادر  ام را میقه که بچهیلو پدر  کد،بند را از دسرتش کشرید و داد زد: »تو را سرنه

درد پا و کد، به مدرسره  ریات آیدین را از درخت باز ک،د و ب،د. ف،دایش آیدین از طور که اشر« میح،فی ق د. هداندیگ، 

(. ...  پدر[ ب،ای آیدا ی« ع،وسر« السرتیکی آم،یکایی خ،یده بود 86ک،د )هدان    سر،بهیانق،فت. در خاقه ماقد و مادر را  

کشرید. ... آیدین بعد از کت« مفصرلی که از پدر خورد  ب،ای سر،گ،می خود ع،وسر« را دادقد  ییغ میکه وقتی فشرارش می

هایش  کشرید و داقسرت که  ردای ییغ از ی« دکدۀ کوچ« اسرت. آن را در دقداناال ب،د  سروتش را با دقدان بی،ونبه اتا  ب

 آیدا[ چنان    رفتیموریوسررف  (. ...  کدی بعد[ موقعی که آیدین داشررت با خودقوی 87گذاشررت و در آن دمید )هدان   

گازی از گوشرش گ،فت که آیدین قع،ه کشرید: »سروخت .  آیدا گفت: »ییغ ع،وسرک  را بده.  آیدین آن شر  از ی« کت«  

داری  ک،د و معتقد بود که دخت،ها باید خاقه  چون پدر به خاط، آیدا خوقش را کثیف قدیبه درب،دمفصرل دیگ، یان سرال   

دار شرردقد با ع،وسرر« واقعی سرر،وکار خواهند داشررت. روز بعد که یدعه بود  آیدین وقتش را با بچه    بعدها که،قدیبگ  ادی

 (.88بین و کاغذ و آفتاب گذراقد )هدان   هره



رسرد که پدرش  نی : آیدین وقتی از مدرسره به خاقه میکمتویه شردید چه شرد؟ ی« بار دیگ،  با ه  مای،ا را م،ور می

  کت« مفصررلی از پدر بابت شرریشررۀ عینکی که در کیفش  بار« ی هدان روزایش هدیه خ،یده اما  ب،ای او و خواه، و ب،ادره

تواقد به مدرسره ب،ود. هدان شر  و ب،ای بار دوم  آیدین قدی  و کد،دردش  پادردخورد  کتکی که ف،دایش از  پیدا شرده می

خیالش شررده بود اما دالیل خودش بیخورد که پدر بنا به باید بابت دزدیدن ییغ ع،وسرر« آیدا کت« مفصررل دیگ،ی می

روقد و دیگ، های ای،اقی به مدرسررره قدیداقید ف،دای آن روز و آن شررر   چه روزی بود؟ ف،دا یدعه بود  روزی که بچهمی

 قیازی قیست قویسنده ب،ای ق،فتن آیدین به مدرسه دلیل بیاورد.

( رماقش  93تا   83ن باش کوچ« )از  رفتۀ  اید یناب عبام مع،وفی به ت،تی  زماقی حواد  ایدرسرت متویه شرده

به مدرسرره  آیدین از درد پا و کد،    ف،دایش»توان با حذف یدلۀ تویه قک،ده و تبیین رویدادها معیوب شررده اسررت که می

 ( مشکل را ب،ط،ف ک،د.86  )هدان   ق،فت

و ب،یسرتۀ سردفوقی  ای   رفته 369شراید بتوان از منظ، وی،ایش متتوایی از این عی  کوچ« قسربت به حو  رمان  

م،دگان اغداض ک،د چون این عی   سراختار روایتی تدام رمان را از کار قینداخته اسرت  اما وی،اسرتار متتوایی با »ابهام   

چ،خد در تعیین ماهیت موضروی کلیدی داسرتان »قه ت، و قه خشر«   یعنی چوبی که کل مای،ای این روایت حول آن می

سریسرت  ارسال پیام داستان »قه ت، و قه خش«  قینوامیده است؟   ازکارافتادنقاقص شردن و  چه باید بکند؟ آیا این ابهام به

 سیستدی که با این ققص گ،فتار شبهاتی از منظ، باورهای اسالمی شده است  شبهاتی قظی،:

ت میدیه   وَ لُع نُوا ب دا قالُوا بَل که در ق،آن ک،ی  آمده: »قالَت  الیَهُودُ یَدُاهلل  مَهلُولَه غُلَّبودن خدا درحالی  وپابسرتهدسرت(  1

هایشران بسرته باد  در مقابل گفتۀ خود ( )یهود گفتند: »دسرتان خدا بسرته اسرت . دسرت64یَداهُ مَبسُروطَتان   )مابده: آیۀ 

 ملعون گشتند. ه، دو دست خدا باز است(.

ه در ق،آن ک،ی  آمده: »یَدُاهلل  فو َ  کاسرررت درحالی( قاتواقی خداوقد در مقابل قدرت مالوقاتی که خودش خلق ک،ده2

: »خدای یهان را یهان تن  قیست  موالقا قی  س،وده است  هاست(( )قدرت خدا مافو  تدام قدرت10میدیه    )فت : آیۀ 

 .(721: 1363)دهادا   

 گیرینتیجه

اسررتاد هوشررن  م،ادی ک،ماقی که امسررال آرارشرران در کدیتۀ ملی   قظ،داقی  که بگویی : »یا ب، خود ف،ض میدر این

رو شرود که در  ای روبهک،د اگ، وی،اسرتاری با قکته  شرودیمهدیشره  راب  خواهد بود   اما چه     حافظۀ یهاقی ربت شرد

ف،ض  اش احسرام خو،ی در ویودش ب اَلد. این  هدان خط ق،م  وی،اسرتار اسرت که هدیشره ب، خود ح رور شر ّ وی،ایشری

کند. ما قی  در این با لتنی مادباقه و ملتدسراقه ب، زبان یاری   ردالبتهها را با مالطفت و از سر، دلسروزی و  داقد گفتنیمی

ت، شردن متن »قه ت، و قه خشر«  به دریۀ کدال خود به ف،یامی  ای . امید که تالش ما در یهت ق دی« مقال چنین ک،ده

طفتی پدراقه به این قوشرته و این قویسرنده بنگ،د و اگ، این قوقل  را به سرانی بنوازد  درخور ب،سرد و آن اسرتاد ف،زاقه با مال

 س،وده   ساننی،یشچه قیکوکاری عظی  و چه سعادت ب رگی خواهد بود که حافظ  

 است:



اسرررر،ار  گرویررای  طروطری   ای   اَال 

 سررر،ت سرررب  و دلت خوش باد یاوید

 گفتی برا ح،یفران  سررر،بسرررترهسررران 

 

خررالریَررت    مرنرقررارمربررادا  ز   شررر رکّر، 

 کره خوش ققشررری قدودی از خط  یرار

برر،دار  پرر،ده  مررعرردّررا  زیررن  را    خرردا 

 (224:1371)حافظ                     

 هایی که باید گفته شوقد:و اما گفتنی

شررود که به هدت خود یا با  های گذر معدوال  قه،مان وارد ب،زخی میگوقه که در سرری، این مقاله آمد در افسرراقههدان

است های گذر  در داستان »قه ت، و قه خش«  رم قدادهشود  اما این اتفا  متداول در افساقهیاری یاریگ،ی از آن خار  می

اقد  او را به سرعادتی که درخورش بوده و اسرتاد به دالیلی که در میان کلدات و یدالت داسرتان »شرباب  یا خوش ک،ده

 ق،ساقده است.

  ودلیانی سر،قوشرت »شرباب  و »قه ت، و قه خشر«  را به کامتل هده تلای و سرتان  آنعنوان خواقندة این داما به

قراچرار  عنوان وی،اسرررترار و منتقرد ار، ادبی از پرذی،فتن ب،خی از چی هرایی کره هک،شررران قبال  گرذشرررت  برهپرذی،ی   امرا برهمی

 کنی :خودداری می

ین افسرراقه خالف مَثَل »در هدیشرره به ی« پاشررنه  قیافتنی قدودن »چوب  و حی،اقی و سرر،گ،داقی قه،مان ا( دسررت1

کنرد که ویود ویوه ت،بیتی منفی آن دور از اقتظرار قیسرررت ( را به ههن خواقنرده القرا می801: 1363گ،دد  )دهاردا   قدی

 دهد.که این ام، را تاری  ای،ان س،بلند و زخدی یور سالطین قشان قدیدرحالی

داد  این بود که »قویسرندة داقا و خال  منتقد را هنگام خواقدن این افسراقه غلهل« می( سراالی که ههن وی،اسرتار و 2

تواقسرت ب،ای بیچارگی دربار  گلس،  شرباب  قه ت، و قه خشر«  م،دم این داسرتان پ  از پنواه سرال زیسرتن با این قصره قدی

ای بیندیشرد تا قشران  خود دارقد  چارهدر سر،زمین افسراقۀ »قه ت، و قه خشر«  زیسرتی ماصرود به  ه، آقچهو حیواقات و 

قاعده قشأت گ،فته است که در وقتی خاد با باز از الگوریتدی سنویده و به  درواقعظاه، س،درگ  این افساقه  دهد کالفه به

بود در  گوقه میقاعده اسرت؟ اگ، اینکند؟ مگ، یهان بیآشرنا می  « یبه« هایش ما را با عوامل و رویدادهایش یشردن گ،ه

 .(73: 1389م،ادی ک،ماقی   آف،یده است  ) گوقهنیاآف،یدگار  یهان را خواقدی : »ایی از این افساقه قدیی

یدلۀ ا رلی داسرتان »قه ت، و قه خشر«  را ب،   8اسرتاد م،ادی ک،ماقی از گنوینۀ خود  آن   کاشیا( و اما کالم آخ،. 3

  کاشیاخواقدقد. ما می
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