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، از جمله آثاري است که هاي ابري سالآن است که نشان دهد،  حاضرپژوهشهدف 

را در اواخردهۀ سی و اوایل دهۀ چهل، کامالً به تصویر کشیده است جامعۀ کرمانشاه

طور آشکارا،  توان به الي این توصیفات، تقابل سنّت و تجددخواهی رامی و در البه

هاي  هاي معنایی و تحلیل مؤلفهعالوه بر این، برجستگی برخی از. مشاهده نمود

رئالیسم سوسیالیستی، به آن و بوي آثار  شناسانۀ نویسنده از حوادث، رنگ جامعه

طور اجمالی، به مارکسیسم و یکی  یابی به این هدف، ابتدا به براي دست .استبخشیده

آن، رئالیسم سوسیالیستی و سیر تاریخی آن اشاره شده، سپس، از آن  هاي از خوانش

، در روساخت آن نیز )احتوم(زمینۀ اثر  یشپجایی که اجتماع در اکثر موارد، عالوه بر 

در دو بخش خورد،  یمپیوند ) رم و ساختارف(ر ر بیرونی اثگذارد و با عناص یمتأثیر 

جداگانه، بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی بررسی شده است؛ در بخش نخست، 

انعکاس برخی از نهادهاي جامعه مانند فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و مدرسه در 

بافت داستان با  در ساختار وبازتاب آنخش دوم،محتواي اثر نشان داده شده و در ب
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  .سنّت و تجدد،، نقد، اجتماع، رئالیسم سوسیالیستیکرمانشاه، هاي ابري سال:ها کلیدواژه
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  مقدمه

اوج گرفت، ریشه در افکار کارلهاي مارکسیستی که در نیمۀ سدة نوزدهم،  اندیشه

در مورد ایدئولوژي، )Fredric angels(و فردریش انگلس ) Karl Marx(مارکس 

نقد مارکسیستی یکی از انواع نقد اجتماعی است که . اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دارد

، روساخت آثار ادبی، نقددهد؛ در این  ادبیات را در بستر تاریخی آن، مورد بررسی قرار می

کنندة شرایط، طبقات  هاي اقتصادي ـ اجتماعی متأثّر است و هر اثري منعکس از زیر ساخت

هاي اجتماعی است، بنابراین، منتقد براي شناخت و ارزیابی اثر ملزم به شناخت  و جدال

ویساریون بلینسکی . ها و بسترهایی است که اثر از آن نشأت گرفته است جریان

)Vissarion Belinsky ( زندگی ذهنی فرد « ادبی روسیه، بر این باور است کهمنتقد

هاي دنیاي اجتماعی و انسانی را شامل  مشغولی هر اندازه هم غنی و پرمایه باشد، اگر دل

تر ختم شود  گرایی سرانجام باید به اموري گسترده ذهن. نشود، باز هم زندگی ناقصی است

ها و  همۀ اعمال، اندیشه«ظر لوکاچ و از ن) 143: 1385 هارلند،(».که چنان خودگرا نباشد

) چه بخواهد و چه نخواهد، چه بپذیرد و چه ترجیح دهد که نپذیرد(هاي انسان احساس

طور عینی از  هاي آن دارند و به و سیاست ناگسستنی با زندگی جامعه، پیکارهاپیوندي 

  )18: 1381لوکاچ،(. »گردند جا منتهی می طور عینی به همین شوند و به جا زاده می همین

و به قدرت رسیدن لنین، مارکسیسم در خوانشی  1917با انقالب اکتبر روسیه، در سال 

شکل گرفت و  این جنبش کارگري اوایل قرن بیستم در روسیه. نو در روسیه ظهور کرد

هنر ) Lenin(لنین. ادبیات را ابزاري براي پیشبرد اهداف کمونیستی و مارکسیستی قرار داد

اي که او و افرادي  شیوه. دانست یمدمت اهداف سیاسی و حزبی ملّت و انقالب را در خ

پیش گرفتند، با سردمداري ) Zhdanov(و ژدانف)Gorki(مانند گورکی

بارزترین خصیصۀ آن گیري رئالیسم سوسیالیستی شد که  ، منجر به شکل)Stalin(استالین

ی اجتماعی روابط دگرگونیجۀ نتین فرد و جامعه در بی و توافق آشتیان جریم ترسیل و تحل«

  .)175: 1355رافائل،(است » یخصوصیت مالکی بر مبتن

، اثر رافائل تاریخ رئالیسمتوان با توجه به کتاب  هاي معنایی که می برخی از مؤلفه

گرایی، ترسیم علل و عوامل تنزّل و  مردم: اند از مارکس براي این مکتب ذکر نمود، عبارت

عنوان جزیی از نظام حاکم، ترسیم آشفتگی،  قیر انسان، بیان ساده و روزمرة زندگی بهتح



87اشرف درویشیان اثر علی ،هاي ابري سال سوسیالیستی در مبازتاب اجتماع و رئالیس

هاي بشري، خلق تصاویر از مردم  عنوان عوامل نهایی ایجاد رنج ها به عدالتی تضادها و بی

، )قهرمان(کردند زده و نیز کسانی که در جهت مبارزه براي آزادي پیکار می فقیر و رخوت

، نشان دادن )ها و آزاد کردن انسان از هر رنجی یت در جهت رفاه انسانفعال(گرایی انسان

شمار، نشان دادن تضادهاي زندگی، تجسم  هاي بی مظاهر شخصیت انسانی، ذکر سرگذشت

ها، نشان دادن مبارزة طبقاتی و نتایج حاصل از آن،  هاي خودآگاهی توده تاریخ در لحظه

و پیامدهاي آن، نشان دادن ارزش واالي کار  نمود عینی تکامل اجتماعی، حرکت تاریخی

هاي مؤثر در جامعه، ارتباط فرد و اجتماع، ارتباط تاریخ و  کردن و تولید، شناخت جریان

  . نه فرد) داري سرمایه(اجتماع، تصویر فقر عریان و محکوم کردن نظام حاکمه 

اند، چرا که  گورکی را نگارندة بزرگ تاریخ اجتماعی روسیه پیش از انقالب شناخته«

ساز را در هر بخش جامعه روسیه درك  هاي در حال تکامل مترقی سرنوشت او گرایش

ماکسیم گورکی از نویسندگانی بود که به مردم و نیروهاي ). 250: 1373لوکاچ، (» کرد

ة انسانی، کمک بالقوة آنان آگاهی و باور داشت و با خلق آثارش به بارورسازي این قو

هاي انسانی را  ها و آرمان جانبۀ افکار، احساس مواره ترسیم همهه«شایانی کرد و 

  .)243: 1355رافائل،(» دانست ترین وظیفۀ ادبیات می بزرگ

شناختی  روسی در ابتداي قرن بیستم هم اساس جامعه) Plekhanov(نظریۀ پلخانف 

و  هاي خودش گیرد که هنرمند میان هدف عقیدة هنر براي هنر وقتی قوت می«داشت 

هنرمندان در چنین مواقعی با . اي که به آن تعلّق دارد، احساس تضاد کند هاي جامعه هدف

ولک و (»جامعۀ خود سخت خصومت دارند و به دگرگون کردن آن امیدوار نیستند

  .)108: 1373وارن،

هاي لنین را در مورد هنر و ادبیات در کنگرة نویسندگان  ، نوشته1934ژدانف در سال 

یی گرا یزانپارتی و رزمندگ کهاند  ی با ارزشادبنها آن دسته از آثار ت«:ایراد کردشوروي 

ین لن کهین دست ایاتی از ادب» .یج همان بپردازندترویغ نشان دهند و به در یبیاسی را س

یستم است بیل قرن اوایسم موجود در فرمالو انهدام  سرکوبي براي مؤثریلۀ وسپنداشت  یم

یسم رئالیت مشرب خاص یبو  خشکیی گرا یی سرانجام به سنتاه خمو یچپی طپس از 

به کارایی سیاسی آثار  1956، و در سال )4: 1385 مارکوزه،(» یدگردیالیستی منجر سوس

ادبیات را باید در «. شده در متن توجه نمود ادبی و تأکید بر مسائل و نکات اجتماعی مطرح

اي که بر  بناي عوامل تاریخی و اجتماعی  ناپذیر با زندگی اجتماعی، بر پایۀ زیر پیوند جدایی
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او این دیدگاه را که هر کتاب را واحدي مستقّل و . اند، در نظر گرفت نویسنده تأثیر گذاشته

  .)13: 1374اسکارپیت،(» داند، ذهنی و خودسرانه خواند و آن را رد کرد منفرد می

از انقالب مشروطه به بعد، شاهد تعامل بیشتري میان ادبیات و اجتماع هم در ایران 

در . گردد هستیم و ارزش و اهمیت ادبیات بیشتر از منظر کارکرد آن در جامعه مشخص می

اي میان ادبیات و جامعه وجود دارد؛ ادبیات متأثّر از مسائل  این دوره، تعامل دو جانبه

  .ی و تأثیرگذار بر ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادي استاجتماع

طلبانه  هاي رئالیستی با مبناي انتقادي و مبارزه هاي چهل و پنجاه، ما شاهد داستان در دهه

بنا به  بسیاري از نویسندگان. گیرند هستیم که از نیازهاي اجتماعی آن زمان نشأت می

ها و  اجتماعی و تاریخی خویش، شخصیت هاي هاي خاص خود و میزان آگاهی ایدئولوژي

ها در نویسندگان  شخصیت. ها و آثار داستانی خود منعکس نمودند جامعۀ ایران را در رمان

 هاي پرتنش که در این سال. هاي نوعی با ابعادي اجتماعی هستند این نسل بیشتر شخصیت

د شد، در ایران نیز با ادبیات سوسیالیستی در روسیه در شرایط تدارك انقالبی عظیم، متولّ

زمینۀ نفوذ این جریان در آغاز انقالب بزرگ و  مهیا شدن شرایط اجتماعی و سیاسی پیش

گرا، تحت نفوذ جریان  فراهم گردید و در ایران، بسیاري از نویسندگان واقع 1357فراگیر

گرفت، واقع شدند؛ از جملۀ  مارکسیستی که از دو شاخۀ روسیه و آلمان شرقی نشأت می

محمد  احمد، بزرگ علوي، صادق هدایت، احمد محمود، علی توان به جالل آل ها می آن

اشرف  اي و علی افغانی، منصور یاقوتی، امین فقیري، صمد بهرنگی، محمود گالبدره

  . درویشیان، اشاره کرد

هاي خود را با توجه به  اشرف درویشیان، از نویسندگان برجستۀ کرمانشاه، داستان علی

در واقع  هاي ابري سال. حاکم بر جامعه و تحت تأثیر آثار ماکسیم گورکی نگاشتشرایط 

یافتۀ آثار و افکار درویشیان و نمایندة این نوع ادبی در این مکتب، به شمار  منشور تکامل

آن  هاي اجتماع و رئالسیم سوسیالیستی را در محتوا و ساختار وضوح، مؤلفه رود و به می

  .توان مشاهده کرد می
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  هاي ابري سالهاي اجتماع در محتواي  نمود مؤلفه. 1

  سیاست و تاریخ. 1. 2

از ر و تأثّ تأثیر بر همبا  اند که جزء الینفکسه ، هاي ابري سالسیاست در ، اجتماع و تاریخ

هاي  سیاستاجتماع و  توصیفبا  اند؛ نویسنده ایجاد کرده را و واحدي ، بافت منسجمهم

او، عالوه بر اشارة مستقیم به حوادث سیاسی . تصویرکشیده استجامعه را به  تاریخ، حاکم

بیان تضادهاي داستان و  هاي سیاسی بین شخصیتمناظرات  خلقبا و اجتماعی، گاهی 

سازي اذهان  در روشن تأثیرزیادي، ها آنآن در زبان  اندیشه و بالتبع تجلّیدر  فکري

  . یابد میخاتمه  ، در راستاي افکار نویسندهآنان تنهایت همۀ بیاناو در  داردخوانندگان 

سلطنت گیرد؛ دورة  ها شکل می شخصیتبا تاریخ و سیاست از همان ابتدا، همراه 

بی  بیاز زبان  مشکالت و مسائل اجتماعی ناشی از سیاستو  است و قحطیاحمدشاه قاجار 

ها  درهاي خانه. ده بودیممان از ترس رفته بودیم ته صندوقخانه قایم ش همه«شود  روایت می

. دورة احمدشاه بود. بارید وحشت از در و دیوار می. کردند را مردم روز و شب کلوم می

هاي بزرگ پادشاهی کرده بودند، چه گلی به سر مردم زده  ها آدم آن همه سال. بچه بود

ندازة اي که به ا آن هم بچه. تواند پادشاهی بکند بودند که این فسقلی بزند، بچه کی می

مردم نان لوبیا و هستۀ خرما . قحطی آمد. مردم بدبخت شدند. سبیل شاه عباس هم نبود

سال وبایی تو کوچۀ ما سی . وبا آمد. ها پر از سوسک و مگس و خرخاکی بود نان. خوردند

گذاشتند و  جسدها را روي نردبام می. کسی نبودکه آنها را کفن و دفن بکند. نفر مردند

  ).157(»شد و نه چمرة تابوت بوت پیدا میبردند، نه تا می

شهرهاي مرزي ایران به  نیروهاي متفقین واست دوم  جهانیجنگ ، در فصل دوم

دشمن  نیروهايدر مقابل  رضاخانیو ارتش  نیروهاي نظامی، 1320 ماه شهریور. اند رسیده

ابالغ  کلیۀ نیروهاي نظامیمقاومت به  تركفرمان  نتیجهو در  برند پیش نمیاز  کاري

داستان به همراه  راوي، شریف. شود میاشغال  اي دلیرانهبدون مقاومت  کرمانشاهو  شود می

و آنجا  شوند غرب می گیالنجنگ به منطقه رفته رهسپار  که برايحامد  داییبه دنبال  بی بی

بازتاب جنگ را درون مردم و  شریف.کند تشریح میخود، اوضاع جنگ را  دیداز  راوي
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جاست  اینو ) 129 -  65( کند توصیف میگرانه  تحلیلو  زیباییبه  کننده مقاومت نیروهاي

  . کنیم میرا در رمان تجربه  تاریخو  سیاستاجتماع،  که تلفیق کامل

که از شاه درخواست کرده است تا وزارت کشور را  مصدق ، دکتر1331 تیرماه 25 در

السلطنه  او قوام استعفايو پس از  دهد میاستعفا  به عهده بگیرد و شاه مخالفت کرده است،

، و بازار کوچهمردم  میاندر  نیز استعفا و این) 940(شود میدولت  تشکیلمأمور  دیگربار 

کاشانی و تحصن بازاریان، ... ا گیري آیت پس از موضع. )941(هاي مختلفی دارد بازتاب

از . شوند میقوام  سرنگونیو خواستار  ریزند ها می خیابانمردم به  ام تیر ماه سیروز 

کاروانسرا سنگی وثوق، فرمانده در  روند که میتهران  سويبه  پوشانی کرمانشاه کفن

  .)951(کند جلوگیري میآنها  حرکتاز  ژاندارمري

کرمانشاه ـ شهر  هاي خیابانمردم در  کشتارو  تیر ماه 30قیام خونین در صفحات بعد 

هاي استخر  به کنار نرده«: شود اوي توصیف میدید راز  میدان جلوي شهربانی ـ سبزه

. کند سوراخ می گذرد و زمین را سوراخ رگبار دیگري از کنارمان می. رسیم میدان می سبزه

دو جسد دیگر روي آب استخر . کند زند و با سر در استخر سقوط می مردي نعره می

بی فریاد  بی. زند یکی از جسدها سوراخ شده و خون بیرون می زیر گلوي. ورند غوطه

مرد . اي بیچاره. گلوله لک زیر گلویش را سوراخ کرده. مشی رمضان است«: زند می

پاهایش در آب . دیگري دست روي شکم غرق در خون خود گرفته و کنار استخر افتاده

سر او را در . رود بینیم که به سوي مرد می را می... آمیرزا اسدا. کند تند و تند حرکت می

استوار رضایی از پشت مسلسل . شناسم چهرة بمانعلی برادر خاله چشمه را می .گیرد بغل می

درود بر . اند مردم جیپ حامل او و مسلسلش را چپ کرده. پایین پریده و فرار کرده است

عدم  رأيو شب همان روز مصدق؛ سالم بر کاشانی؛ مرگ بر قوام، مرگ بر انگلیس 

مردم در  شاديو  شود میالهه اعالم  دیوانتوسط  ایراننفت  قضیۀبه  صالحیت رسیدگی

  .)958(»پیروزي قیام خویشبه خاطر  ها کوچه

کند؛  ، ترسیم می1332مرداد  28خوبی فضاي کرمانشاه را در آستانۀ کودتاي  نویسنده به

و  )1042(هاي خیابانی  گردهماییاحزاب مختلف در  هاي تجمع افراد، شعارها و سخنرانی

به  سرلشکر زاهديو  شود میدر عرض چند ساعت سرنگون مصدق  نهایت حکومتدر 

شده  که دستگیرفعال حزب توده  اعضاياز  کودتا بسیاريپس از  .رسد وزیري می نخست
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 رژیم کودتااز آنان به خدمت  زیاديگروه . شوند میو آزاد کنند  میبودند، اظهار ندامت 

دایی سلیم که عضو ). 1042ـ1047( شوند میاعدام  نیزاز افسران آنان  اي آیند و عده می در

کند و راوي به تحلیل این  حزب توده است بعد از فروپاشی اقدام به خودکشی با تریاك می

دادگاه  یکو در  شود نیز دستگیرمیمصدق  دکتر. )1129و 1084(پردازد  اقدام او می

).1102(گردد  محکوم میبه سه سال زندان  فرمایشی

 پشیمانسرباز  یک دهقان و حسیناز زبان  راويو  رسد میفرا 1342خرداد سال  پانزده

و  ها سیاستدر داستان به بازتاب  نویسنده همچنین. )1631( پردازد میآن روز  بازسازيبه 

 پایان هفتۀ جهانیبه مناسبت  میتینگ: پردازد میمردم  میاندر  وقایع حکومتی

 ،)685(مردم  میانو بازتاب آن در  طریق رادیواز شاه  عروسیپخش مراسم  ،)912(نجوانا

 شادياز  تحلیل راويو  حالجیو بعد  غرب فقیرگیالنمردم  پایکوبیدار شدن شاه و  بچه

 روز مرگ ینهفتم هاي سلطنتی و ماجراي جشن، )1480(فقیر از این واقعهمردم 

 کهبود  پهلويهاي حکومت  سیاستاز  ارضی یکیاصالحات .)1657(پهلوان تختی جهان

مردم  درویشیان به میان. کرد ارزیابی میدر جامعه  خویشمثبت  عملکردهايآن را از 

 اي این تأثیر ریشهبا آنان، عمق و  کردنو با صحبت  رود کرمانشاه میاطراف  روستاهاي

  .)1777ـ 1677(کشد  حکومتی را به تصویر میۀ برنام

شود اما به او  شاه تیر اندازي می در کاخ مرمر به سوي 1344فروردین سال  21در 

آبادي بود که در گارد شاهنشاهی خدمت  ضارب، سربازي به نام رضا شمس. خورد نمی

داران گارد را به قتل رساند، کشته شد و شاه جان  کرد و پس از آن که دو نفر از درجه می

  ).614(سالم به در برد 

 هاي ها ومرگ اعدام ،، ساواكها دستگیري، ها شکنجهزندان،  هاي پایانی، بخشدر 

نویسنده . داده استاز داستان را به خود اختصاص  زیر شکنجه بخش وسیعیدلخراش در 

 شاه هاي زنداندر  ساواكتوسط  فجایعی کهو  ها ی ازشکنجهو گزارش جامع توصیف

ها روایت  این فصل. کشد در برابر آنان را به تصویر می و مقاومت مبارزان انجام گرفته

قرار  ها ترین شکنجه وحشتناكخود بارها تحت  کهاست  دردناك مبارزيو  اسیاحس

 پیروزيبا  سرانجام نویسنده. گذرانده است زندگی، ها زندانوضع در  بدترینگرفته و در 

  .رساند میرا به اتمام  خویشداستان  ،از زندان آزاديو  57انقالب 
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ها بر این  مارکسیست. در مکتب مارکسیسم، ادبیات نقش سیاسی و اجتماعی دارد

توان به دور از اجتماع مطالعه کرد؛ زیرا آنان داراي خویشکاري  باورند که اشخاص را نمی

. پس در بررسی اثر هم،آنچه اهمیت دارد، محتواي اثر است. خاصی در جامعه هستند

درویشیان هم بینشی سیاسی ـ اجتماعی است و دهد که بینش  شواهد فوق نشان می

داند و با  هایی تاریخی و در نتیجه تغییرپذي رمی ساختارهاي موجود در جامعه را پدیده

  . دهد ها و اهمیت و نقش آنان را نشان می تأثرهاي آنو  ،تأثیرمردمپیوند سیاست و 

کان تردید در یکی از وظایف هر منتقد مارکسیستی جلب کردن توجه مردم به ام«

. مت بر کشور خلق نکرده باشدوشاید خانواده سلطنتی را خدا براي حک. تفسیرهایشان است

» اي از شاه و ملت نباشد پرستانه هاي شکسپیر تجلیل میهن شاید نمایشنامه

ها  الي دیالوگ در البه هاي ابري سالاز این نوع تفسیرهاي سیاسی در ). 1386:68رابرتس،(

پردازد،  کاشانی میمصدق و  دکتراختالفات مثالً وقتی نویسنده به  شود؛ مشاهده می

حاصل  اي ها نتیجه بحثتا با پرداخت گفتگوها و  گیرند میدر مقابل هم قرار  ها شخصیت

در مقابل او قرار  کارگران، عضو حزب دایی سلیمحامد طرفدار مصدق و  دایی. نماید

هاي  اطالعیهها و مجالت و  مطالب روزنامه ازگیري  همچنین با بهره. )846 -  7(گیرد می

، 940(پردازد  میاز اوضاع آن روزها  تحلیلی سیاسیبه  هاي مردمی سخنرانیو  رادیویی

آرا را هدف گلوله  رزم ،اسالم فداییاناز  براي نمونه خلیل طهماسبی یکی. )946، 943،945

و  نشینند میا به گفتگو آر شدن رزم کشته، در مورد خبر ة راويخانواد. دهد میقرار 

  .)787ـ786( پردازد تحلیل واقعه میبه  و متضاد نظرات مختلفخلق با  نویسنده

  اقتصاد. 2. 2

در دفاع » تأثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر آفرینش ادبی«گلدمن نظریۀ خود را با عنوان 

او در این نظریه دیدگاه خود را بر پایۀ دیدگاه مادي ـ . شناسی ادبیات خود بنا نهاد از جامعه

به نظر ما فرم رمان در واقع برگردان «: وي معتقد است. دیالکتیکی استوار ساخته است

گرایی که زادة  دان زندگی روزمره در جامعۀ فردبرگر. زندگی روزمره در عرصۀ ادبی است

طور کلی و به  ها با کاال به میان فرم ادبی رمان و رابطۀ روزمرة انسان. تولید براي بازار است

اي که براي بازار  هاي دیگر، در جامعه ها با انسان تر، رابطۀ روزمرة انسان معنایی گسترده

همچنین معتقد است که . )29: 1371گلدمن، (» کند، همخوانی دقیق وجود دارد تولید می
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ی دانست که بتواند ساختار مشترك یک جمعی آگاهکنندة  یانبتوان  یمی زمانیک متن را 

 یجمعی آگاهة کنند یانفقط تا آنجا بیک رفتار یا یک اثر «: یان کندبی را اجتماعگروه 

 یگوناگوني مشترك اعضابلکه ساختار یسنده نویژة شده در متن، نه و یاناست که ساختار ب

  .)101: 1381گلدمن،(» دهند یمیل را تشک یباشد که گروه اجتماع

هاي طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت نام  درویشیان هم از افراد متعدد و با ویژگی

به عبارتی بهتر اثر او، در حوزة ادبیات . جامعه است ستانبرد اما تأکید او بیشتر بر فرود می

و به ترسیم تصاویر ) 330-48: 1382میرصادقی، (قرار دارد ) پوپولیسم(فرودستان 

 الي او مخاطب را از البه. پردازد گرایانه و گاه ناتورالیستی طبقۀ فرودست جامعه می واقع

هایی  کند؛ محله میشهر  قدیمیتنگ و  هاي محلّهها و  آبشورانکالم و فضاي داستان، وارد 

لرزاند  میانسان را  ریشۀرگ و  هایش فریاد ضجۀ کچلوز هر ر، داستان راويبه قول  که

  .کشند میشان به دوش  پیريرا تا اعماق  هاي سرکوفته حسرتدر دل،  وکودکانش

گردد، رشد  هاي اجتماعی می هنگامی که به دنبال منشأ نابسامانی نویسنده

نزّل افراد و داري، نظام اقتصادي حاکم و فقر حاصل از آن را، از عوامل اصلی ت سرمایه

ترین شواهد براي آن علّت  کند و یکی ازمهم معرفی میتباهی و فساد و اخالقی در جامعه 

نوعی با این معضل اجتماعی پیوند  داستان است که به هاي مرگ بسیاري از شخصیت

خاطر، شوهر نرگس خانم، عیسی، کیانی، محمدحسین، شوهر زبیده  دارند؛ مرگ گل

  .ناشی از فقر و کمبود امکانات است ...خانم و

شدن  این اثر نمودار وضع نابسامان اقتصاد مردم، تغییر ابزار تولید و آغاز دورة صنعتی 

 ساختار و زمینۀ مناسب است که پیشدر جامعه و رشد بورژوازي و تحوالت بدون 

شار بر مشکالت بسیاري را براي مردم به همراه آورده و وارد شدن اجناس خارجی سبب ف

قدر  آن. خرد دیگر این روزها کسی از بابا صفدر شیشه نمی«شود  قشر فرودست جامعه می

کار من، جان : گوید بابا صفدر می. شیشه و بطري خارجی وارد شده که حساب ندارد

هایی هم آمده از جنس نفت که  یک ظرف. ارزد به زحمتش نمی. کندن بیهوده است

همین نفتی که . شان نفت است گویند مادة اولیه می .جاي غرابه و نقلدان را گرفته

خواهم اینجا را ببندم و بروم توي  می. گویند مملکت ما روي دریاي آن خوابیده می

. توانم بپردازم اجارة اینجا را نمی. سازند کار کنم هاي نفتی می اي که از آن ظرف کارخانه

  .»اج علیام بر س نشسته. ام نابود شده. دیگر کار من تمام است
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ها همواره جنبۀ اقتصادي جامعه را در نهایت  درویشیان نیز چون مارکسیست

هاي طبقاتی تضادوي ). 28: 1386رابرتس،(کند  کنندة سایر اجزاء جامعه قلمداد می تعیین

خوبی در ساختار داستانی خویش چه در لفظ و چه در محتوا  موجود در جامعه را به

خوبی مشاهده  گیسیا بهبه  شریفعشق توان در  می را کند؛ این نابسامانی ترسیم می

  .)1186(نمود

فرهنگ. 2. 3

خود را در اثر  طور ذاتی، جزئیات منطقه و محیط خاص گرایی که در آن نویسنده به منطقه

محمد افغانی، هوشنگ  کند، در آثار نویسندگانی چون امین فقیري، علی اعمال می

باورها و  در این نوع آثار،. شود مشاهده می.. .گلشیري، علی مدرسی، صمد بهرنگی و

ها، شعرها و  ها، اصطالحات، مثل هاي فولکلوریک در بافت بیرونی اثر یعنی واژه نمایه

ها،  ها و در بافت درونی یعنی عملکرد و شیوة زندگی شخصیت تصانیف، حکایات و تمثیل

این کار عالوه بر . یابد مود میها و آداب و رسوم مردمان داستان، ن باورها و عقاید و آرمان

  .افزاید گردد، بر اصالت و ماندگاري اثر هم می این که سبب جذابیت داستان می

مردم از  کهاست  هایی اندیشه، اعمال و مردمیمملو از باورها و اعتقادات هاي ابري  سال

، اصطالحات، کلمات، فولکلوریکعناصر  کنند؛ درویشیان بیان می خودجامعۀ خود و 

و به داستانش  کند مینقل ، داستان جاي جايمردمش را در  تاریخ محلی، لهجه و تعابیر

 وسیلۀو داستان را  پیماید میراه افراط  گاهیهرچند بخشد،  اي می منطقهو  رنگی محلی

 کار در به تکلّفتصنع و  گرداند که این تاریخ کرمانشاه میو فرهنگ و  بومیثبت عناصر 

سازد اما در جهت  میداستان را دستخوش تزلزل  فولکلوریک، آفرینش هنرياصر بردن عن

تمام عناصر  او توانسته است. المعارف اجتماعی عصر و مکان خود موفق است ةتکمیل دایر

به  دورة خوددر را و مردم آن  تلفیق کند وتصویر کرمانشاهبا هم خوبی به  فولکلور را

از این موارد در زیر به برخی . نمایش بگذارد
1

  .شود اشاره می

  یشناس اهیگ

  .)148 :1ج(خود ةدرخت و انتقام گرفتن درخت از برند دنیبر

برگ،  ياست که به جا یبزرگي دارگردکان درخت گردو: )درخت مراد(دارگردکان 

از  یکی. شده زانیو سبز است از آن آو دیو سف اهیس شتریب رنگارنگ که ۀهزاران هزار پارچ
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 خواهد یکه مراد می شخص درست کرده يمانند و طاق دهیخم ،کلفت درختي ها شاخه

 و انگشتش را با آب دهان تر کند یخود را زمزمه م تیو ن گذرد یطاق م ریسه بار از ز

.)151 :1ج ( زند یدرخت م يپا و به خاك کند یم
2

  

  يجادوگر

اختیار خود در  ها را آنبهتران ارتباط داشته باشند و   با ازما توانند اینکه کسانی میاعتقاد به 

جادوگران را  هاي نشانهاز  یکیو  خود را بگذارندنظر  تأثیر موردو با ورد خواندن  بگیرند

درون  ها الفیچشم  یاازمابهتران  دانند که این میحضور گربه در اطراف فرد موردنظر 

خود  زندگیاز آنها در  تواند میگر و جادوروند  سیاه می ۀگرب خصوص بهپوست گربه، 

  .)536ـ  535: 1ج( کنداستفاده 

ادرار  ،معتقد است جادو شده کسی کهدر چهار گوشه اتاق  کودکی: جادو کردنباطل 

ورد را  اینرا بسوزانند و درون اتاق بگردانند و  سفیدمدفوع سگ  دیگر آنکه. بریزد

 :2ج (باطل  کردممن  ،عاطل ه کردکهر  / باطل کردممن  ،عاطل که کردهر  :بخوانند

1035(.
3

  جانوران  تسخیر

لحنی و با  شود نزدیک میبه او  و«: کند پیدامیابتدا مار را  مارگیر: گرفتن مار شیوةو  مارگیر

من آنجا  بودم؟ کجامن  اینجا بودي،تو  ؟کجا بوديبودم، تو  اینجامن  :خواند میآواز  مالیم

.گیرد و مار را می )775، 774: 1ج (»...بوديتو سوا  ،بودممن جدا اینجا بودي، تو  ،بودم
4

  

  ها جشن

تا سن  هاي فقیرتقریباً هاي دهقان بچه، چون پسرکرمانشاهاز  بخشیدر  :جشن نوشواالنه

به  و گیرند میجشن  پوشند، که میرا  اولین شلواريبدون شلوار هستند،  سالگیهشت و نه 

.)1:167ج (جشن نوشواالنه  گویند میآن 
5

  

  ها بچهد تولّ

 کلۀ یک دیو اند؛ آوري کشیده و ترس هاي عجیب خطاتاق با زغال  روي دیوار«: زایمان راحت

 هایش بیرون آمده، یک شیطان که دنداندو تا از  کهاژدها  تنۀ یکسر و پیچ، در هاي پیچ شاخبا 

.)18(دهند  میو به خورد مادر  کنند میپدر بچه را پر از آب کفش کهنۀ . )6(»شاخ و دم دارد
6
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عالوه بر شواهد و مباحث فوق، شواهد متعدد دیگري دراین کتاب وجود دارد 
7

که  

ویژه فرهنگ طبقات  خوبی با اجتماع و فرهنگ، به اند که نویسنده به گر این نکته همگی بیان

. آن را در اثر خویش منعکس کند فرودست آشنا بوده و توانسته است

   خانواده. 4.2

نماي  تواند در یک اثر، آیینۀ تمام هاي مهم اجتماعی است که می خانواده یکی ازهسته

تصویر خانواده در این اثر، نمودار وجود دو نوع خانوادة سنّتی و در . اوضاع اجتماعی باشد

.حال گذار یا مترقّی است

  ة سنّتی با ساختاري مردساالرانه و خشنخانواد

چراي مرد ـ در حضور یا عدم  و چون خانواده، تسلط و حاکمیت بی در ساختار این نوع

خوبی مشهود است و تنها خویشکاري زنان ارضاء نیازهاي مرد، زایش و  به حضور او

سمبل همۀ زنان محروم و محدود جامعه است؛ » ننه«. پرورش فرزندان و ادارة منزل است

ی مادربزرگ گر شخصیتی نوعی و روایتبی  شده و بی هاي سرکوب نمایندة زنانی با خواسته

هاي داستان بار  زنان بسیاري در داستان حضور دارند که بیش از همۀ شخصیت. سنتی است

کشند و همپاي مردان، با نقش فرعی اما دشوار خود پیش  سنگین خانواده را بر دوش می

  . روند می

چطور ممکن «:کند یم تیروایی بایز به ریزگویی  در خانواده را در تکمادر  و کارکرد نقش يراو

به بابا التماس  یکند؟ چه کسی اطیمردم خ يبرای ؟ چه کسندیبچ کالشی ، پس چه کسردیاست ننه بم

ي ها گی، جارو بکند، ته ددیزنده باشد تا ظرف بشو دیجوراب بخرد او با یجفت دمانیعي برا که بکند

نرممان را چنگول  يها ران انیم میکردی طانیبدهد و هر وقت ش ریرا با خاکستر بمالد، عذرا را ش اهیس

بکشد و آخر شب  شیها هامان را با پشت ناخن زنده بماند تا هرشب شپش دیبا. و از حرص بلرزد ردیبگ

که باران آمد و ی گنجشکۀخوب، قص يها ، قصهدیبمالد و قصه بگو نیقارچمان را وازل قارچ يها دست

. خوب است یلیننه خ. مردم برسد ۀرا کشت تا آب به هم ییاژدها کهی جوانۀ قص. اش خراب شد خانه

  .)713(»دهد یپول خرده م يبو. دهد یصابون م يبو شیها دست شهیهم

خصوص  هاي مادر به رنج. شود میآغاز  کهاوست  هاي جیغمادر و  دردهايداستان با 

و  )627( کند تکرارمیدر داستان  که راوي همیشهاست  تصویريو هاي پیاپی ا بارداري

بوچان ـ  مشیو  رابطۀ مادر. )1423(شرم و درد پنهان مادر از تولد کودکان ناخواسته 
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، کمبودهاتمام  اي بهانهبه هر  همیشهپدر  .سرد و جبرگونه است اي رابطههمسرش ـ 

مادر  زدن و کتک ، دشنام دادنتوهین و تحقیر کردنرا با  هایش ناتواناییو  ها حقارت

و بلند  هاي کوتاه گذرد؛ غیبت چیزمیصبور و ساده، از همه  همیشهمادر اما  .کند خالی می

، ترسم میننه  ةلحاف، از چهر برم زیر میرم را س«: کند میل را تحم هایش زدن کتکو 

  .)688( »بیدارکندو همه را  ترسم بترکد که میگره بسته  یک چیزي زیرگلویش

  تر ساختاري همگون سنّتی با خانوادة نیمه

تر به  در این ساختار نگرش ساالرانۀ مردان به خود کاهش یافته و آنان دیدگاهی متعادل

در این . اند و تا حدي از نابرابري توازن قدرت در خانواده کاسته شده است زنان یافته

گذارند؛  به اجتماع قدم می و یابند تدریج به هویت خویش دست می خانواده، زنان به

  .همچون شریف و همسرش شهرزاد، نیر خانم و آقا مرتضی

  مدرسه .5.2

شود؛  به تصویر کشیده می هاي ابري سالخوبی در  مدرسه از عناصر دیگري است که به

هاي  سیاست، نوع آموزش، ها تشویقو  تنبیهمعلم و شاگرد،  روابط ،و کالس مدرسه قوانین

ها پرداخته شده است نهستند که به آاز جمله مسائلی …بر آموزش و پرورش و حاکم

، رسد خریده باالي زانویم میتا  کازرونی کهوشلوار  برایم کتورود به مدرسه، ننه  براي«

از سر چهار راه . است کفش تهیه کردهجفت  یکبلند و  دوخته، جوراب ساقه یخۀ سفید

  .)509(»خریدههم  وکتاب، دفتر، مداد کتابفروشی آحسیناجاق از 

تواند مطرح باشد، نوع آموزش در  نکات مهمی که در تعلیم و تربیت میاز جمله 

هاي مختلف و سیر تحول آن است که نویسنده در قالب اختالف آموزش قدیم پدر  دوره

با آنچه  آموزد هایی که شریف می و آموزش زمان نویسنده به آن اشاره کرده است ؛ درس

که است  این بینو در  بپذیردش او را آموز شریف باید سبک. پدر آموخته متفاوت است

  .) 515: 1ج( کند بیان میرا  جدیدو  قدیمآموزش  سبکدو  راوي

محوري آن دوره از دیگر موضوعاتی است که باید در  اقتدار حاکم بر مدرسه و معلم

به و آموزان است  هاي بارز آن تنبیهات بدنی دانش از نمونه. این زمینه به آن اشاره نمود

هنگام . )982: 2ج( در مدرسه است دردناك راوياز خاطرات ن آنان که یکی فلک بست

سه  کالس شریف، به خاطر صحبت کردن سر صف، ناگهان ، همبستن بهمن فلک
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، پس بندد فلک میبه  نیزو ناظم آنها را  رود میبه آسمان  صدایشانحوض  مرغابی کنار

. )1096: 2ج(شاگرد شوفر شود میرود  می، آید نمیبه مدرسه  دیگرحادثه بهمن  ایناز 

خود  .ندا و شخصیت آنها احترام قائل اندیشهشاگردان و  که برايهستند  هایی معلمهرچند 

برخورد او . کند میدر بهبود اوضاع شاگردانش تالش  شود میمعلم  راوي نیز زمانی که

مورد  او را شریفو  کند میبا نخ، رسم خود را درست  کهاز دانش آموزانش  یکیبا 

شعر او را مورد تمسخر  شریف کهمعلم خود  واکنش آقاي ایرانپورو  دهد میقرار  تشویق

در مورد مدرسه و  نویسنده تصاویر بسیار دیگري نیز .قابل تأمل است دهد، میقرار 

اوضاع  دقیقو  صورتی عمیقبه  گذارد که نمایش میبه  زمانآن، در آن  کارکردهاي

  .)…و 1097،1248،1563( دارد میو عرضه  بررسیعه، جام مدرسه و معلمان را در

  

در حال گذار           سنتی           

  
             

    نیمه سنّتی     سنتی    مترقی     تعلیم و تربیت سنتی                    

  .تجلی اجتماع در محتواي اثر): 1(شکل 

  هاي اجتماع در ساختار اثر  نمود مؤلفه. 3

  ها گیري شخصیت تجلّی رئالیسم سوسیالیستی در شکل. 1.3

 :1367،میرصادقی(نمایندة قشر خاصی هستند و  نوعیداستان،  ها در اغلب شخصیت

سلیم نمایندة قشر کارگران وشریف نمایندة کودکان، معلّمان وروشنفکران  دایی؛ )101

هاي فرعی نیز خصوصیات  شخصیتاز  حتّی بسیاريپدر، مادر و  .جامعۀ خود هستند در

شرایط و بسته به  ها نسبتاً پویا هستند شخصیت. دهند نوعی یا تیپ جمعی خود را ارائه می

جامعه

اقتصاد

سیاست

خانوادهمدرسه

فرهنگ
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 که خصوصیات فرديانسان در عالم واقع  کنند و مانند درونی تغییر میو سرشت  محیطی

 کودکیاز همان  یابند؛ مثالً تدریج تکوین می به دهد، ل میشکو جامعه، شخصیت او را 

بر  همیشهپدر . خوب باشد بایداو  کنند که میالقاء  راويبه  بی بیو  ها داییخانواده، پدر، 

خوب بودن و خوب ماندن بی در  بی. دارد تأکیدبودن و نماز خواندن  کوشاو  کارکردن

وارد  زمانی کهاو نقش دارد و  انتقاديو  سیاسیگرفتن ذهن  شکلدر  سلیم داییاو و 

عهده  را بر سازي راوي رسالت شخصیت ،ممدرسه و معلّ نوعیبه  شود میمدرسه 

 مرديبه  تبدیلو  شود میگسترش داستان، شخصیت او پرورده  با تدریج و به گیرند می

و آن روح و خصلت خوب، آرام  در طول مبارزات خود گاه هیچ؛ اما گردد می مبارز

او هدفش را  ،سخت و زجرآور هاي زیر شکنجهدر  دهد حتّی نمیخود را از دست  مطیع

  .کند میدنبال  همیشه

خود  ذاتیو  هاي فردي ویژگیو  محیطیاز عوامل  یافته ترکیبداستان  هاي شخصیت

در  هاي ناهمسانی واکنشاما  ؛کنند میرشد  همسانینسبتاً  شرایطدر  لطیفو  شریف. هستند

است  هاي آثاررئالیستی شخصیتاز نوع  ها این شخصیت. دهند میاز خود بروز  وقایعمقابل 

ها داراي  شخصیتدر واقع ؛ لحاظ شده است آنها بر نوع رفتار و گفتار که تأثیر محیط

و  ها واکنشبرابر حوادث،  در فردي هستندکه به  و منحصر فکري ویژهو  هاي روانی ویژگی

خود  هاي شخصیتدر داستان به  نویسنده. دهند میبروز  دمطابق شخصیت خو رفتارهایی

با قرار گرفتن در  شریف. خود را بروز دهند فرديو  هاي روحی ویژگیتا  دهد میفرصت 

با توجه به  ها کنش شخصیتو  دهد میبروز  هاي متفاوتی نیز واکنشمتفاوت،  هاي موقعیت

  .کنند پیدا میمعنا  ها زیربناي شخصیتی آنو  نیروي درونی

دهد، ذکر و  ها نشان می گیري شخصیت بر شکل آنچه تأثیر اجتماع را هرچه بیشتر

کنند؛  هایی است که در جهت خلق غرور ملی حرکت می اختصاص جایگاه به شخصیت

و یا ) 305(، پدربزرگ راوي داوریشه)110(، یارمحمدخان)28، 29(حمزه صاحبقران امیر

آذین، خانم دانشور، دکتر علی  دارد؛ به میهایی که راوي آنان را بزرگ  شخصیت

.)1954(شریعتی، صمد بهرنگی
8

  

هاي  یالوگدبنابراین نویسنده با توجه و دقّت در فاکتورهاي درونی و بیرونی و 

خوبی بافت و ساختار اجتماعی شهر  یی خلق کرده است که بهها انسانها،  یتشخص

دینسان گروهی از مردمان زنده در ب« :کنند یمي موردنظر منعکس ها سالکرمانشاه را در 
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نشدنی است و همۀ این  کشند که فردیتشان چنان تصویر شده که فراموش یمبرابر ما سر بر

شناسی فکري خود فردیت یافته از یکدیگر ممتاز شده و به  افراد منحصراً از طریق قیافه

  ).70: 1379وکاچ،ل(» اند واره یا تیپ حال نمونه فردي تحول یافتند که در عین

  تجلّی اجتماع در زبان اثر. 2.3

متناسب با ساختار بومی و عامیانۀ داستان، انتخاب شده است؛ زبان  هاي ابري سالزبان در 

ساده، گیرا و صمیمی و پر از لغات، تعابیر، اصطالحات و کنایات محلی و مردمی و 

جیغ ها، تو آسمان  سیاپوسنکروب است، غ«. هاي داستان است منطبق با طبقۀ شخصیت

  .)86( »روند میهاشان  و به النه کشند می

نگاري پیش  ساختار داستان را در خدمت اجتماع ترین ابزاري است که مهم توصیف

از لغات و تعابیري . دهنده است هاي نویسنده از فقر، تکان عنوان مثال، توصیف به. برد می

روز گرمی بود، نیمۀ دوم «). 375(هدگیرد تا عمق فقر را در جامعۀ خود نشان د بهره می

، با دوستم خداکرم که االن در کنارم دراز کشیده در گوشۀ بازار قدیمی 1350مردادماه 

هاي بازار با سقفی از حلبی پاره و  دکان. خوردیم کنگاور نشسته بودیم و نان و خربزه می

یري بر پاهاي خشک دکاندار پ. هاي آفتاب رفته بودند هاي گونی و حصیر در زیر لکه تکه

دخترکی با مادرش چند کاسه ماست براي فروش . مالید ماست می آلودة خود، توژ و زخم

او چهار انگشت خود را دزدکی و دور از چشم مادر بر رویۀ ماست . روي زمین چیده بودند

داري با  مغازه). 1674، 1675(» مکید ماستی خود را با اشتها می کشید و انگشتان آب می

ماستی لیسیدن، زن سرشیرفروش،  آلوده، دختر و مادر، انگشتان آب ي خشک و زخمپاها

تار و پود این عبارات، با رنگ . دار کودك زن، شاگرد عطاري و حتی اسب زخم

  .کنند خاکستري فقر بافته شده، نه تنها عبارات، بلکه همۀ کلمات این مفهوم را منعکس می

اند، ابعاد  کار رفته و استعارات که در اثر بهها  چون انواع تشبیه هاي ادبی آرایه

شبه و حتی ادات تشبیه  به و وجه  کنند، مشبه، مشبه اجتماعی را در ساختار خود حفظ می

در مورد . روند داراي بافتی اجتماعی هستند و در جهت تحقق اهداف داستان پیش می

انه و اجتماعی و ملموس ساختار تشبیهات باید گفت اغلب تشبیهات ساده و در بافتی عامی

کند آنها هم نامۀ مرا دور  درست مثل تنور سردي که خمیر را جواب می«: شوند عرضه می

: 4ج( »بارد میما شر  دیواراز در و  ریگ نانواییثل م«).1891، 1890،173(»اندازند می
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استان د«. )173: 1ج( »آرد نارینیشده بود به  مخملیو نرم و  نازكمادرم  صداي«.)1891

  .)1590: 3ج(» چسبد میداغ به من  چايمثل 

گیرد که منطبق با فضاي اجتماعی است؛  تر از همه، درویشیان از نمادهایی بهره می مهم

شب حتّی تا بیخ آستین کتم که از میخ «بسامد نماد شب نشان از دورة ظلم و جور دارد 

اي  و سفت است، مثل بشکهشب مثل قیر، چسبناك «). 1290(» ام، نفوذ کرده است آویخته

بوي غربت و مرگ، . توانم تکان بخورم ام و نمی پر از قیر و من تا گردن در شب فرورفته

زند،  ساعت مسجد، دوازده ضربه می. جا را پر کرده است بوي دلهره و پوسیدگی، همه

در این شواهد، شریف تا حد خفگی در شب ). 3/1673ج(خورد  کبوتر کوهی تکان می

تواند تکان بخورد، و راهی براي رهایی از این  ، در قیر استبداد و جور جابر نمیفرورفته

کبوتر سفید آزادي، او . خورد اما کبوتر کوهی تکان می. یابد؛ رهایی از ظلم شب نمی

  ).168، 2223،1673،1290، 2029(نچسبیده، او پر دارد آزاد است و سمبل آزادي

و گاه  مردمیگاه  سرودهایی، ترانه و تصنیفشعر، اعم از  نظماز  خویشدر خالل داستان 

و  فردوسی، نیما، مولوياز حافظ،  اشعاريبا آوردن  گیرد؛ نویسنده میها، بهره  مقتبس از رسانه

خود آورده  داستانیبا نام  یا شاعرانی کهو  شامی کرمانشاهی، قانعچون  محلیشاعران 

و بر  کند کمک میروح داستان  تلطیفبه  ...و شریفدهقان،  حسینچون افق،  شوند؛ می

استفاده از شعر و تصنیف در داستان . افزاید میآن  جذابیتو  نوعی کششآن و به  تأثیرگذاري

داستان را به اجتماع و احساسات مردم که از . افزاید بر ساخت اصیل، مردمی و محلی رمان می

خواستن از عمق روح آنان  یرانیابودن و  ایرانیعرق  اشعاري که. سازد آن برخاسته نزدیک می

، شعري طوالنی از شامی کرمانشاهی شاعر )1887(هاي کرديشعر ،)754( شود میتراوش 

و نیز شعرهاي ) 2012ـ2011(، شعري از شاعر کرد، قانع)1064(و ) 1021ـ1014(کرمانشاهی 

با  کهاست  عامیانهو  اجتماعی، سیاسیداستان مملو از اشعار ) 1662ـ1661و  1109(حماسی

اند و  گردند و با سایر اجزاء اثر هماهنگ میآن مؤثر واقع پیشبردو در  شدهالم داستان همراه ک

  .کنند اغلب فقر را در شکل اصلی خود روایت می

هاي داستان  تجلّی اجتماع در صحنه. 3.3

داراي فضایی بومی و اجتماعی است و نویسنده کامالً با این فضا آشناست؛  هاي ابري سال

چون در روستاهاي کرمانشاه زندگی کرده بودم آشنایی بیشتري به آن فضا و محیط «
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ها و گفتگوهایشان داشتم و همه را از نزدیک دیده بودم  ها و حرف ها، فرهنگ مردم، سنت

ها زندگی کرده بودم و بنابراین، این طبیعی  با آن شناختم و ها را عمیقاً می و هم اینکه آن

اشرف درویشیان، سایت  گفتگو با علی(» ي من، فضایی بومی باشدها بود فضاي داستان

گذاري  وضوح در انتخاب و نام توان به و این امر را می). 1381اینترنتی نواندیش،

کرمانشاه و داستان در دهد مشاهده کرد؛  می ها رخ هایی که حوادث داستان در آن صحنه

دیگر به مناطق  ها ا برخی شخصیتسفرهاي شریف یبا دهد و  چند شهرستان تابعه رخ می

نام و عنوان  شوند و درگیر میدر داستان  ها نیز مکانآن  تبریز و شیراز،چون تهران،  ایران

هرچند . استهمه منطبق با اصل آن در عالم واقع  ،شده ذکردر داستان  هایی که مکان

شهر  قدیمی بافت ها، امروزه تغییرکرده باشد و اغلب جزو آناز  برخینام  ممکن است

کرمانشاه کنونی هستند؛ کوچۀ سرتیپ، خیابان سپه، خیابان مصوري، چهارراه اجاق، 

الملک، تکیۀ  جلوخان، رفعتیه، لب آبشوران، قاپی شاه نجف، نیران، تکیۀ معاون

 خان، سنگ معدن، خیابان پهلوي، ها، چال حسن شریف، چهارسوق، بازار یهودي حاجی

حمام باغی، حمام کوچیکه،  حمام قره، تیمچه، معتضد کیۀ، تزمان چاه صاحب ،عالفخانه

بلوار ، مراد حاصل مدتقی، ، مسجد حاجمسجد جامعتیمچه، حمام  ،نور بیحمام  سرتیپ،

 قعۀب ،آقا ، وکیلچهارراه آخرت، دارگردکان، کوچه سعدي، کوه بیستون، طاقبستان

 این. ساخته است شیرینشب  براي یکخسرو،  گویند محلی که می«: ، چارطاقیحسن امام

، مالطی محکمو  ها سنگ مانده، ساخته شده از قلوه هایش پایهفقط  عظیم کهچارطاق 

.)1333( »برد میفرو  حیرتانسان را به 
9

  

   

  اجتماع در ساختار نمود): 2(شکل

جامعه

شخصیت

فضازبان 
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   نتیجه

اثري است که پرداخت سیاسی، اجتماعی و تاریخی، بر ابعاد ادبی و  هاي ابري سال

یعنی سیاست، تاریخ، اقتصاد، جامعه  این اثر ابعاد اصلی. زیباشناختی آن، سایه افکنده است

نشان طور کامل در کرمانشاه اواخر دهۀ سی و دهۀ چهل  مدرسه را بهفرهنگ، خانواده و 

این دوره در اکثر شهرها مشهود بود، در برخی از این  سنّت و تجدد را که در داده و جدال

توان در ساختار آن هم  عالوه بر محتوا، تأثیر جامعه را می. ها به تصویر کشیده است مؤلفه

اند و جامعه را  ها، زبان و فضاي داستان همسو با جامعه شکل گرفته مشاهده نمود؛ شخصیت

چه در  چه در محتواهاي ابري  سالبنابراین . ددهن هاي رویین و زیرین خود نشان می در الیه

  . گوید و محصول جامعه است ساختار، از جامعه می

 آنچه در کنار مشاهدة تأثیر اجتماع، به این اثر رنگ و بوي رئالیسم سوسیالیستی

مداري و توجه به  گرایی و انسان هایی معنایی مانند مردم سازي مؤلفه دهد، برجسته می

هاي داستان، تصویر  شمار در شخصیت بی هاي ، اشاره به سرگذشتسادگی در زندگی

هاي  ها و آشفتگی عدالتی ها و رفع تضادها، بی هاي مبارز در جهت رفاه انسان شخصیت

نظام اقتصادي موجود در جامعه و اوضاع کارگران، ارتباط متقابل فرد و  جامعه، ترسیم

تعامل اجتماع، تاریخ و سیاست، محکوم  هاي موجود مؤثر در جامعه، اجتماع، معرفی جریان

زمان با توصیف ابعاد  هاي طبقاتی است که هم نمود فاصله کردن فقر و نظام حاکم و

  . شود اجتماعی از کالم او دریافت می
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   ها نوشت پی

 :1379، هدایت( ایرانمردم  عامیانۀفرهنگ کتابدر  هدایتصادق  بندي تقسیمطرح  بر اساس- 1

.)249ـ259

.)536، 535 :1ج (اعتقاد به چشم شور ،)1054 :2ج (خاله کاکومه یا جغد  جانورشناسی؛. رك- 2

دعاي:زاییدنآسان  براي) 456،457 :1ج (گیرد  میانجام  شگونیاو  کاربرايکهآدابیدعاها و - 3

 ،)504(و  )1335(زخم ، اسپند دود کردن براي دوري از چشم)5 :1ج (الفرج خواندن بر بام  قریبیا

 یا جاییزدن به درخت  دستمال گره یاقفل بستن : یا گشایش کار برآورده شدن حاجت براي

حضرت  ةانداختن سفر )303 -302: 1ج(کرده غش  ،براي کسی که)2:751ج ( .)71 :1ج(مقدس 

در نذر از آن استفاده شده را به  خوردنی دیگري کههر  یاخرما  هاي هسته ،)116، 115 :1ج ( :رقیه

  .)400 :1ج ( ددفع چشم ب براي) 115 :1ج . (سپارند میدست آب روان 

).265(و  )338، 334 :1ج ( گیر جن- 4

.)914 :1ج(و سوزن زدن شگون ندارد  قیچیروز  این، در نبایدکارکردروز  ایندر  :سیزدهم نوروز- 5

لگد زدن جن به زن زائو  )31: (افتادن ناف بچه؛)16: 1ج (از ما بهتران از زن زائو کردندور  براي- 6

؛ اعتقاد به نیروهاي )566ـ  565(ختنه سوران  ؛)32 :1ج (بچه  گذاري مراسم نام؛ )1256 :3ج(

  ).535(جادویی در افراد جامعه 

درمان  ؛ براي)399(درمان تورم سر ؛ )265: 1ج(گلودرد  بیماري. كمثالً دربارة پزشکی عامیانه ر- 7

  .)40 :1ج( ددرمان دل در ؛)14 :1ج( خونریزياز  ؛ براي جلوگیري)481 :1ج(تب 

سرگذشت و مرگ یارمحمدخان کرمانشاهی از مبارزان دورة مشروطه که در کنار ستارخان و - 8

هاي بسیار از خود نشان داد و نیز زندگی و سلوك و اشعار شامی کرمانشاهی نیز  باقرخان دالوري

).1027) (1014(و )839(گردد  در داستان ذکر می

، برزه دماغدرویشان،  چال، گاراجر د، چنانی، مسجد حاج شهبازخانتوان به  ها می عالوه بر این- 9

طویله، در میدان، سبزه ، اتحاد ۀمدرس، راسته بازار، چراغ برق، آباد ، فیضمحله اللوها، شاه میدان

، نوکان، سینما ایران، خیابان باربد ، میدان فردوسی، سینمايسرتپهخورشید، و  ، شیردلگشاه خیابان

در مشرق  یا. ، ساعت غروب کوي مسجد عمادالدوله اشاره نمودنفت جوانشیر، چیاسرخ، میدان

به قول مردم  یاپرستان  قبرستان آتش گویند روزگاري می. قرار دارد غرب یک تپۀ باستانی گیالن

  ).1443(بوده است » ها گاوري«بومی
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