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  چکیده
هـا،   تی ـ شخـص  ی داسـتان یهـا  تی از واقعیا هدر و جای خالی سلوچ، بخش عمدیدر کل

 ی، مفهـوم ینـ یان و عیـ  عیهـا  تیم بر واقعیها ـ عالوه بر داللت مستق  اء و صحنهیها، اش نشک
 گفتـه   یهـا داللـت ضـمن       فراتر از خود را نیز در درون خود نهفته دارنـد کـه در کـل بـه آن                  

. ی و مجـاز   یین، کنـا  ی، نمـاد  یلی، تمث یاستعارهای    داللت :اند از    عبارت  مفاهیم این. شود یم
دو سه در جز  ـ  ی، به طور کلیستیات رئالی به ادباین دو رمان، به خاطر تعلق اج اینل در یتمث
ات یـ  ادبحـوزۀ  آن در ی خاص و تخصـص یز در معنایاستعاره ن.  نداردیگاهی جاچندانـ جا  

 یها رمجموعهیق و زی است که مصادیز آن چنان کلیرد و مفهوم عام آن ن     یگ یمنظوم قرار م  
در این . ه و مجاز مرسل جستجو کردیگر چون نماد و کنای دیز مجاید در اسنادهایآن را با 

ل قرار ی، به دل  ت وجودی خود  قیحق ربن داللت   ین در ع  ی و نماد  یی کنا یها تی واقع دو رمان، 
ز راه  یـ  خـود ن   ی فراتر از سطح ظـاهر     یقتی از متن ماجرا بر حق     ی خاص یها تیگرفتن در موقع  

هـای     داللت گونۀترین    بیش.  را دارند  ی مجاز یها برند و توان وارد شدن به قلمرو داللت        یم
 ها به آنبسیاری از های  جا نمونه مجازی در این دو رمان از نوع نماد و کنایه است که در این       

   .گذاشته شده استبررسی 
  

  .آبادی، نماد، کنایه کلیدر، جای خالی سلوچ، دولت : کلیدیهای واژه
                                                 

 23/1/88:  تأیید نهایی30/7/87:  تاریخ وصول-*
 دانشیار دانشگاه رازی -**
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  نماد در سلوچ
 سلوچ ـ به دور از هـر   ی خالیژه جای ـ به و ها از داستان  یبرخ انۀیگرا واقعبا آن که ظاهر 

 ی القـا  عهـدۀ  از   ی خـود بـه خـوب      یستیـ انه، با همان بافـت رئال     یگرا ا نماد ی یلی تمث وجهۀگونه  
 اسـت کـه عـالوه بـر         یا  بـه گونـه    ها ن داستان یت در ا  یمقصود برآمده است، اما ساخت واقع     

 از  یتواند مدل کـوچک    یمت، خود   یار با واقع  یع امل ک یهمان نی و ا  یینما تینید بودن به ع   یمق
ن ید در عـ   یـ آ یمـ ش در   یچـه بـه نمـا       آن یعنـ ی ؛تـر باشـد    شـمول تـر و پر    ت بزرگ یک واقع ی

ک موضـوع   یـ ت  یـ  نـشان دادن کل    ینمـا بـرا     و جـزء   ی نوع نمونۀک  یتواند   یم یینما تیواقع
ان، هـم قـدرت      داسـت  گـردۀ  مـضاعف بـر      ییبا گذاشتن بـار معنـا     .  خروار نمونۀ مشت   -باشد

 کـه  یروشـ .  مخاطـب ی و مـشارکت فکـر    ییایشود و هم پو    یمت افزوده   ی روا یزیتفکرانگ
سـنگ  « و سبک چوبک در      »سه قطره خون  «ت در مثالً    ی هدا وۀیش است از    یا ب خالقه یترک

انه یگرا ک بافت نماد  ی که محور آن بر      »سه قطره خون  « ی بودگ ی و تصنع  ی که خشک  »صبور
 یل بـه سـاخت  ی سـنگ صـبور، تبـد   یایـ  دنیستی رئالیها ینیزبیق با ر یلفق ت ینهاده شده، از طر   

 کـه   یانتر« و   »سگ ولگرد « که در    یا وهیان، ش ین م یدر ا . نما شده است   یعیافته و طب  ی فیتلط
ن یـ اما ا . تر است  کی نزد » سلوچ ی خال یجا« به کار گرفته شده، به سبک        »ش مرده بود  یلوط

، چنـدان مطلـوب نظـر       هـا   آن ی سطح و ساحت ظـاهر     ل گونه دارند و   ی تمث ی ساخت ها داستان
  . سندگان نبوده استینو

ک یـ  زِی گر لِی تمث کنندۀ ی سلوچ، تداع  ی خال ی به چاه افتادن عباس در جا      صحنۀ اگر چه 
لـه و دمنـه اسـت و جـدال     ی چـاه در کل دهانـۀ زان مانـدن او بـر     یـ ش شتر مست و آو    یمرد از پ  

 یل دارد، امـا حتـ     یـ ل و قاب  ی هاب ی برادرکش اسطورۀه  ار ب یز تشابه بس  ی عباس و ابراو ن    سرسختانۀ
پذیری  ریک سو، تأث  یاند، از    د کرده ی در سلوچ تأک   یلینش تمث ین ب یت ا یز که بر اهم   ی ن یکسان
انـد    کرده یت تلق ی و به دور از هر گونه قطع       یک امر احتمال  یها را    لین تمث ی از ا  آبادی  دولت

 آن که کـل  یب«اند،  ت دانستهی از روایا ه پاره بودن را تنها مختص ب یلیگر، تمث ی د یو از سو  
 ی در حـال   ؛)64،  1373،  ییعال(» .در آورده باشد  ) Allegory(ل  یک تمث یرمان را به صورت     

 نمونـۀ ،  نمـایی   واقعیـت ن  یدر را، کـه در عـ      یـ  سـلوچ و کل    ی خـال  ی چون جـا   ییها که داستان 
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 دانـست   ییهـا  هیـ توان کنا  یکنند، م  ی م یندگیتر را نما   ار بزرگ ی بس یها تی از واقع  یکوچک
.  درسـت برخوردارنـد  یهـا، هـر دو از معنـا     آنی و هم مصداق بـاطن یکه هم مصداق ظاهر 

توانـد   یز مـ  یـ  ن ی است، داللت استعار   ی ضمن یها که از نوع همان داللت    ها    آن یی کنا یمعنا
  .ز هستندیها استعاره ن هی از کنای شود؛ چون شماریتلق

ز یـ سم ن ی امکانات سمبول  ی صرف، از برخ   ییگرا به واقع د  ی شد عالقۀ به رغم    آبادی  دولت
 اسـتفاده   هـا   از داسـتان   ی بعـض  یت در جا به جـا     ی روا ی و ضمن  ییم کنا ی افزودن بر مفاه   یبرا
 کـه از فـرط     یا به گونه . یستی کامالً رئال  ییار و با رنگ و جال     یاما البته با امساک بس    . کند یم

 » سـلوچ  ی خـال  یجـا «در  . ستیـ ر ن یپذ کان ام یک آن به سادگ   یص و تفک  ی تشخ نمایی  طبیعی
صال، یـ ، و از سـر است     ی زنـدگ  یریل نـاگز  یـ ت، کـه بـه دل     یـ  سلوچ در کل روا    بانۀیغاحضور  

 کـه او    یز از زمـان   ی داستان ن  یست شده است و ماجراها    یباره ن  کیخانواده را رها کرده و به       
تان قـرار داده، خـود      ز نبود او را در کانون و مرکز داسـ         یسنده ن یشود و نو   یمرفته است آغاز    

 کـه عمـالً در مواجهـه بـا          ییها  است از سنت   یقت نمود یاو در حق  .  است یک نماد محور  ی
انـد و بـه     خـود را باختـه   ی اصـل  ید جهان معاصر، خود به خود رنگ و جـال         ی جد یها دهیپد
ست و مرگـان    یـ ش ن ی ب ی که وجودش توهم   »ییست هست نما  ین«. اند  تن سپرده  یشدگ ستین
ده اسـت کـه   یـ ن عقیـ  بـر ا یمحمدرضـا قربـان  . ه بودن او دل خوش کرده است   هوده به زند  یب
 ی است که قرار اسـت تـا چنـد         یی روستا گذشتۀ ین داستان، بازنما  ین پدر در ا   ی نماد چهرۀ«
ب، داستان سلوچ را نـه      یو دستغ ) 165،  1373،  یقربان(» . روزگار حذف شود   صفحۀگر از   ید
شمارد کـه    ی مشخص م  یا  منطقه یژه و حت  ی و یی، بلکه داستان روستا   یک داستان خانوادگ  ی

ب، یدسـتغ  (به تجسم درآمـده اسـت     » یستم اجتماع عت، کار،   ی انسان با طب   ییارویرو«در آن   
ش از آن که تراکتور و موتـور و  ی مربوط به آن، پ    یها  و سنت  ی کشاورز شۀیپ .)121،  1378
 دولـت کـه بـا پـول         ید سوء اقتصا  یها استیل س یک سو به دل   ینه به روستا وارد شود از       یمک
گـر بـه   ی د یشمارد و از سو    یم مرجح   یدات داخل یت تول ی واردات را بر حما    ، نفت ۀآوردباد

 جوانان روستا به بازار کار یابی ز راهی و نیکار و نبود امکانات مال   و   کشت یها یخاطر دشوار 
ت یـ  هواسـتعارۀ « او را ینیرعابـد یـ کـه م ن افتاده بـوده اسـت و سـلوچ     یشیشهرها، از رونق پ
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 ،)866، 3، ج1377، ینیرعابـد یم(دانـد   یمـ » ییجـا   جابهدورۀک یدر برزخ  » « روستا ۀگمشد
ت حـضور  یـ  روایجـا   آن در جابـه  نمونـۀ  دو   یکـ ی رو به زوال است کـه        یها ن سنت ینماد ا 
 شاهنامه خوان روستا بوده و حال بـا کـساد           ی حاج سالم است که زمان     یکی . دارند یشگیهم

 به قول حسن    . است  آورده ی رو یی چشم را بهانه کرده و به گدا       ییسو ، کم یشدن بازار نقال  
هـا در مـتن       آدم ی سـرگردان  یبـه نـوع   « فرزندش،   یوانگی او و د   ی و آوارگ  یی، گدا ینیعابد

به خصوص مرگان و فرزندانش، که تمام       . گذارد یم» شی را به نما   یبه تالش  رو یک زندگ ی
، 1377،  ینیرعابـد یم(ثمـر اسـت       بی  پسرش  حاج سالم و   یشان همانند رفت و آمدها    یتقالّها

 یساالر منطقـه بـوده و حـال مـدت           دوشنبه است که کاروان    ییگر، کربال یدفرد   و   )865،  3ج
ن یگـر ماشـ   یکند؛ چـون د    یمش را فروخته و با نزول دادن پول امرار معاش           یاست که شترها  

 ی روسـتا   در یاب آبـ  ی آسـ  ی بـه جـا    یاب موتـور  ی آس ینیگزی شتر را گرفته است و جا      یجا
 یجی تـدر غلبـۀ  از یگری دنمونۀز یابان نیر آسینا شدن شهمیکار و نابیمجاور ـ کهنه کال ـ و ب  

 اســت کــه زوال و اضــمحالل همــه در ســر بــه  ی بــومیهــا  بــر ســنتیــیگرا مظــاهر تجــدد
  .دا کرده استی سلوچ نمود پیشدگ ستین

جامعـه و   . ی اسـت جـدل    یا ان سلوچ و جامعه، رابطـه     یم رابطۀ« از منتقدان،    یکیبه اعتقاد   
ک یـ ابند؛ حال آن که هم سلوچ و هـم جامعـه،            ی میگانه معنا    دو یک همبستگ یفرد تنها در    

نبـود   «؛».انجامـد  مـی  جامعـه  ی فـرد و فروپاشـ    ین جدل به سرگشتگ   یا. کنند می یگر را نف  ید
 او  ی و اقتـصاد   یگـاه اجتمـاع    هیروستا، تک  جامعۀ است که در     ییزهایآن چ  همۀسلوچ، نبود   

 دورۀک یــ مــردم را در یتیهــو  بــی تمــام جامعــه وی مرگــان سرگــشتگیسرگــشتگ. ستندهـ 
ن دو  یـ  رمـان بـر ا     ی چـارچوب سـاختار    ی ها  هیپا. دهد می نشان   ی اجتماع ی دگرگون یخیتار

استوار است و گسترش روند مضمون رمـان هـم رو   ]  مرگانینبود سلوچ و سرگشتگ   [عامل  
 اسـت   یز استنباط محمدرضـا قربـان     ین ن ی و ا  ) 231 ،1369پور،   نواب(» .ن دو دارد  ی ا یبه سو 
 دوبـارۀ  و تولـد  یل به نوشدگ  یم] ا داللت بر  ی[ت از   ی آن که حکا   یهجرت سلوچ، سوا  «: که

ال مرگـان  یـ ن البته با پرواز سلوچ بر فراز رود شور و حـضور مـداومش در خ  یاو دارد ـ که ا 
 اسـت کـه   ینـ یزم یی بـی وسـتا العمـل ر  ن عکـس یتـر  یعـ ین و طبیتـر  ینـ یکند ـ ع  یدا میمعنا پ

  .)42، 1373، یقربان(»  کندیخواهد آبرومندانه و شرافتمندانه زندگ یم



 79 های ضمنی در جای خالی سلوچ و کلیدر دولت آبادی  داللت

ر سـاالر و    یـ  سلوچ، به خصوص به چاه انداخته شدن شـتر پ          ی خال ی جا یانی پا یها صحنه
، همزمـان بـا   هـا  ن صـحنه یـ در ا. رومنـد داسـتان اسـت   ی نیز از نمادهـا  یقطعه کردن آن ن    قطعه
الشـۀ  : مانـد  یمـ  ی از روسـتا بـر جـا       یا آشـفته  انداز درهـم     سلوچ، چشم  دۀخانوا ینیگز کوچ

 اختالفـات   یریگ دهد، اوج  یمرون  ین ب ی که آب خون   ی روستا، قنات  کنارۀجان تراکتور در     یب
 در برابر چشم مأموران دولت و بازداشت شدن،         ها  دو تا از آن    یکیزی ف یریان و درگ  ییروستا

و معنـادارتر   . انییوستا بر ر  یجوّ سردرگم ۀ  طری و س  نهیل مک ر دادن مح  ییدستور مأموران به تغ   
ل و درمانـده    یـ ت عل ی دو شخص  ؛عاقبت روستاست  یب ندۀیآه به   ی عباس و رق   یخوشاز همه دل  

گذارنـد؛   یمش  یت روستا را به نما    ی از وضع  یانی خود نمود نما   کودکانۀکه با کردار و افکار      
 او همـه جـا بـر سـر روسـتا            ی هنجـار انـسان    ز و خـارج از    یـ انگ ب تـرحم  یه که پره  یژه رق یبه و 
 از  یکـ ی لۀیوسـ ر بـه درون مـادر چـاه قنـات بـه             یـ ک شـتر پ   یانداختن  . گستر شده است   هیسا
 کـارۀ  مـه ی ن ی و همراهـ   رون آوردن آن  یـ  ب یان بـرا  یی روسـتا  یجمعـ  داران و تالش دسته    نهیمک

 واقعـۀ ن  ی آخـر   شتر مگـر بـا قطعـه قطعـه شـدن،           الشۀامدن  یرون ن ی سلوچ با مردم و ب     خانوادۀ
ت یون بر وضعیزاسیز مظاهر مکانیآم بیر تخری داللت بر تأثین داستان است که به خوبینماد
 یهـا  ، گسـستن رابطـه    هـا   بـه توطئـه    یده ت آن در شکل   ی و عامل   مردم دارد  ی و رفتار  یستیز

. هـا   آدمیذاب روحع و یخون  و دل  ها  خانواده یشاوندان، از هم پراکندگ   ین خو ی ب یعاطف
سنده با قرار دادن ی اقوام در روستا که نوماندۀ ی سلوچ از باقخانوادۀز یانگ  حزنیظخداحاف

 و مهـارت تمـام توانـسته        ییبـا یک در رمان به ز    ی باز و تراژ   یبند انیۀ پا یآن در انتها، و تعب    
 یهـا   از مـصداق   یکـ ی ،ر بکـشد  یت را توأم با هم بـه تـصو        یز روا ی و تفکرانگ  یر عاطف یتأث

که «داند  یم» مظهر نظام کهنه«ز شتر را ی نینیرعابدی م.آلود است هیر گین گسستگیمسلم ا
و سرنوشـت و    ر شـتر هـستند      یها کـه اسـ      و آدم  .»شود ی م ی نظم تازه قربان   یش پا یعاقبت پ 

ر یـ م(شـوند    ینظام کهنـه نـابود مـ      ن مظهر   ی ا وسیلۀ به   یهمگاند،    او را گرفته   یخُلق و خو  
 بازتـاب  ی تراکتورالشۀز در  یمرگ نظم تازه ن   «ان،  ین م ی در ا  .)866،  3، ج 1377،  ینیعابد

 خالّق  یها را به شکل    نه سنت ] که[ معلّق،   یا جامعه: ابد که کنار گورستان افتاده است     ی یم
» ن جـا مانـده    یـ ز آن جا رانـده و از ا       ا: ده است ی رس یید به جا  ادامه داده و نه در روند تجدّ      

  .)3/869همان، (
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ف یـ حر فـن    و همه  ها  خانواده ی او با تمام   گستردۀ ارتباط   .ن است ی از زم  یز نماد یمرگان ن 
ــ و ایبــودگ ــر خــردهیستادگی ــ و تــالش تمــام جرهــا مالــک  در براب ــرایهــا انی  ی روســتا ب

ن یدن او، قــرایــ نام»زن همــه« و »نیزمــ«سنده در یــ و صــراحت نو و تــصرف اویرگــذاریتأث
ن اعتقاد است که یرزاد بر اون شهپ یکتا. کنند یمد  یین ادعا را تأ   ی هستند که صحت ا    یمتعدد

تراکتـور  : انـد  خـورده و مجـروح     هر دو زخـم   «.  تنگاتنگ وجود دارد   رابطۀن و مادر    ین زم یب
ــه عنــوان نمــاد جو  ین را شــخم مــیزمــ ــراو، ب ــان روســتا، کــه در آن واحــد هــم  زنــد و اب ان

مرگـان مـورد تجـاوز      . شـود  یور مـ   مرگـان حملـه   کـر   یادب، به پ   یاند و هم ب    وجوش پرجنب
آلوده دیـ داران جد  نی ورود زمـ   واسـطۀ ن بـه    یرد و خـاک خـدا زمـ       یگ ی سردار قرار م   یجنس

 از فکــر و فرهنـگ و روح روستاســت و  یسـلوچ نمـاد   .)165، 1382شــهپرزاد، (» شـود  یمـ 
ن روسـت کـه سـاالر شـتردار روسـتا بـه عنـوان               یـ از ا . ی از مال و امالک ماد     یمرگان نمود 

انـدازد و    یمـ  بـه دام     یا  لحظـه  ی خـود او را بـرا      انۀکار ، با چشم طمع   ی دامپرور دورۀ ندۀینما
 یدار هید ـ سرما یم و جدی قدیشتی نظام معواسطۀ نوخاسته و طبقۀ دوشنبه، در نقش ییکربال
، ی و رفتـار ی فکـر ییل ناهمـسو یـ کنـد امـا بـه دل    یم تملک او ی برای ـ تالش فراوان یتجار

ن خـود را بـر اثـر        یزمـ  گـان قطعـه   ر کـه م   ید و زمـان   یـ افزا یمـ همواره بر تنفر مرگان از خود       
م بـه تـرک روسـتا       یگـذارد و تـصم     یمـ  وا هـا  اد فرزندانش بـه خـرده مالـک       ی ز یها یپافشار

 یش رو ی کـه در پـ     یا نـده ی همـان آ   ؛ردیـ گ یمش قرار   یش رو ی در پ  ی نامعلوم ندۀیآرد  یگ یم
 تـر  وت متفاۀیروک ی ندۀینماز هر کدام    یفرزندان مرگان ن  .  روستا قرار گرفته است    یها نیزم

تـه و هـر دو، بـا آن کـه           ی مدرن ندۀینمادار سنت است و ابراو       عباس، طرف .  هستند یگریاز د 
انـد، در آخـر هـم همچنـان بـر موضـع خـود مانـدگار                  دهیـ  د ها هین رو ی از ا  ی اساس یها انیز
ات زمانه دارد اما از آن جا       ی همسو با مقتض   یز موضع یجر ن    ها  ان، با آن که   ین م یدر ا . مانند یم

ارش به طور مطلق در دست شـوهر        یز اخت یشده و االن ن    سرکوبشدیداً   یدر زمان دختر  که  
ک موجـود مقلـد و      یـ ن رو هم او     یار است، از ا   یع  تمام یگرا ک سنت یز  یاست و شوهرش ن   

. ر اوضاع است  ییاز سنت، همواره مترصد تغ     یدارطرفع است و هم شوهرش که به رغم         یمط
جر در هنگام   ها ن به گشاد بودن لباس و تنگ بودن کفشتوا یمز ی نیی جزی نمادهاجملهاز  



 81 های ضمنی در جای خالی سلوچ و کلیدر دولت آبادی  داللت

 یم بـر ناسـازگار  یرمـستق ی دختـر داللـت غ  یل خردسـال یـ  اشاره کرد که هر دو به دل      یعروس
 در  یافتن کـار  یـ معدن، که مرگان نگـران      «ز  یو ن .  دارند ین ازدواج و عروس   یت او با ا   یوضع

نـواب  (» . و آشکارا به نفت    اش ینیزمری جامعه به منابع ز    ی است از وابستگ   یا هیآن است، کنا  
 و بَـرَد  ی به شهر م ید عروس ی خر یهاجر را برا   که مرگان،    زیصحنه ن  و آن    )235،  1369پور،  
اش بـه     مـرده  یها ستاده است و با چشم    ی در ا  یرد، ال مُ  چرک یراهنی گناو مثل پ   یه زن عل  یرق
ش یاقبت هاجر را به نمـا      است که آخر و ع     یری، تصو ینیرعابدیکند، به قول م    یها نگاه م   آن
  .)867، 3، ج1377، ینیرعابدیم(گذارد  یم

 نـام روسـتا،     »نجیـ زم«.  نماسـت  یعی مکتوم و طب   ین نمادها ی از ا  یز بخش ی معنادار ن  یها نام
 »ســلوچ«نــام . ستیــن نی جــز داســتان زمــیزیــز چیــت مــاجرا نیــن اســت و کلیادآور زمــیــ

 کـه رو  یا کننده بـر دوره  ت و داللت   همنام مرگ اس   »مرگان« کوچ است و نام      کنندۀ یتداع
ن یـ ت صـاحبان ا   یـ  با مظلوم  یاری بس یی همسو »هیرق« و   »عباس« یها و نام .  شدن دارد  یبه سپر 

 که از سـر  یم است با آن حوادثی ابراهانۀیعام که تلفظ »ابراو«و .  داردینی در فرهنگ د  ها نام
ت یتشابه بـه شخـص     ی بی بی، به طور تقر   یبودگ ت و مدرن  ی و موفق  یکش یگذراند در سخت   یم

 یشگیـ ز بـا آن حـضور هم      ی ن »مسلم« و پسرش    »حاج سالم «. ستی ن ینی د یها م در قصه  یابراه
 و طنزآلـود    یک داللت ضـمن   ی،  یطلب  و فرصت  ییگو  و تملق  یگر یع و تکد  ی وقا یال در البه 

:  کـرد کـه    یین عبارت مختصر بـازگو    یتوان آن را در ا     یمکنند که    یم یندگیرا در داستان نما   
انـد، تنهـا     م بـه وجـود آورده     ید و قـد   یـ  جد یهـا   سـنت  یزیست  که هم  یا آشفته ط درهم یدر مح 
 ی سالم و مصون نگه دارند که مـشاعر چنـدان سـالم            ها یاند خود را از سردرگم      توانسته یکسان

  .اش تخلص بود آن هم آسوده/ دم یآسوده در جهان د ک تنی. اند نداشته
ز به طـور عـام      ین ن ی و نماد  یلی تمث یها  در داستان  یحت،  ها  داستان یاعمال و حوادث فرع   

. ت شـود  یقت مانند داستان تقو   ی حق یها ا جنبه ینما   یعی طب یها  آن است که جلوه    یاغلب برا 
. تر از موارد صدق باشد شید موارد نقض آن ب یشا. ستیشمول ن  ک حکم همه  ین،  یاما البته ا  

د بودن بـه    ی و مق  یمی اقل یها انعکاس سنت ل وسواس او به     ی به دل  آبادی  دولت یها در داستان 
بـاً کـارکرد   یت، تقری روای کلپیکرۀ داستان در   ی محور  موضوعِ ، و وضوحِ  ییگرا اصل واقع 
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 یضـرور ریت غیـ  روای مفهـوم اصـل  یدر القـا پـذیری    داسـتان را از نقـش    یا هیحوادث حاش 
 ی فرعـ  یجـزا  ا یت، در تمـام   یت مهارت، مانند صادق هـدا     یسنده در نها  یاما نو . ساخته است 

ش از  یکنـد تـا پـ      یمـ ه  یـ ت را تعب  ی روا ی اصل پیکرۀ از   ی کوچک یها ا مدل ی ها ز پاره یت ن یروا
 مواجه شـدن    ی الزم برا  یها نهی کامل ماجرا در ذهن مخاطب، زم      یریگ ت و شکل  یان روا یپا

 عبـاس بـا     یبـاز  قمار ی مـاجرا  » سلوچ ی خال یجا« مثال، در    یبرا. ت ماجرا فراهم شود   یبا کل 
 یهـا  دن پـول  یـ ند، و بلع  یزادگان روستا  ساالر عبداهللا، که هر دو از بزرگ      ا و پسر    پسر کدخد 

، و رنـج و     هـا  یز همبـاز  یبار کدخدا و گر     ورود خشونت  لحظۀ عباس در    لۀیوسپسر ساالر به    
اسـت  فراهم شده    یش کوچک یکند، در واقع نما    یمجان   مهی که عباس را ن    ها عذاب دفع پول  

ت یتـر، وضـع     بزرگ ی و در مدل   ؛ در روستا  یشتی مع وۀیش و   یتت طبقا ی وضع  نشان دادن  یبرا
 ؛دارنـد  یمـ ، خود را بر سر پا نگه        ی وجود یها هیما ، که با واسطه کردن جان     یرامونیجوامع پ 

 قابـل ذکـر     یست کـه حتـ    یـ  ن یزیـ شود چ  یم مقابل خارج    طبقۀچه از دست      که آن  یدر حال 
ک شـتر مـست بـه درون        یـ ز از   یـ گر، و در    یز که عباس هنگـام شـترچران      یدر آن جا ن   . باشد
ده یـ  و چروکید موی سپیرمردیک شبه به پ یکند و از هول مار درون چاه،         یم سقوط   یچاه

ار بـدل   یـ  تمـام ع   ی روحـ  ی و حت  یک معلول جسم  یک کالم به    یده و در    یکش و زبان درکام  
 یرسـال یر درآمـده اسـت و پ    ی سـنت بـه تـصو      حـوزۀ  بـر    یعی عوامل غالب طب   سیطرۀشود،   یم

ر یبه تفـس  . شتی مع وۀیشر و تکامل    یی در کوتاه آمدن و تن ندادن به قانون تغ         ها  انسان زودرس
د یـ ک جدیـ شور و حرارت صـنعت و تکن  از مظاهر پر   یگر، آن شتر مست در حکم نمود      ید

زار روستا، شتابان در حـال       می د یها نی که در تصرف و ثبت و ربط زم        یمالکان است و خرده  
رفتـه  اش فرو   شتر جوان بر خرخره    یها ع که دندان  یر و مط  ی پ ۀماد هستند و آن شتر      یرو شیپ

 و ی مـاد یهـا  یـی  داراهمـۀ  از مـال و ملـک و   یابان را پر کـرده، نمـود      یش ب یها است و نعره  
 از یل شب نخوابین جدال پر جوش و خروش، به دل ی ا هنگامۀو عباس که در     .  روستا یمعنو

 بـه   ی اسـت کـه اشـراف      ی مردمـ  ۀنـد ینما در خـواب و خلـسه فـرو رفتـه اسـت              یخمار خستگ 
 یبـودگ  گرفته اسـت و مجهـول     ن مظاهر کهنه و نو در     ی موجود در روستا که ب     یها یزیست هم
م آن یان مـستق یـ  چـون ز ؛انـد  افتـه ی ن؛ عواقب آن را ناشناخته گذارده اسـت     بینی  پیشتش  یماه
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ــرا ن از ی کــه شــتر مــست، خــشمگیزمــان. امــده اســتین بــه تجربــه درهــا تــک آن  تــکیب
 یمند آن برا   انی ز سویۀت مخاصمه و    یگذارد، ماه  یم او   ی عباس، سر در پ    یها یگر مداخله

گـر نـه   ی اسـت کـه د  یشـود و آن در زمـان   یممردم ـ مشخص  ۀ  عامندۀینماعباس ـ به عنوان  
 نفس و  تازهیروی آن نی مقابله با قدرت تهاجمی برایدن هست و نه توانیشی اندی برایفرصت
آور درون  آن مـار هـراس  . ستی جز سقوط نیزیز البته چیآم  جنونلن جدایفرجام ا . مهار بی

انـه  یگرا  غالب بـر نگـرش سـنت       یروهای از ن  یکیعت است که    ی طب قاهرۀز نماد قدرت    یچاه ن 
ته فراهم نـشده اسـت،      ی مدرن ۀورانا ورود مظاهر فن   ی الزم برا  یها نهی که زم  یدر جوامع . است

 یشتی و مع  یمی اقل یها  سنت سیطرۀ که در    یا  بر عرصه  ی تکنولوژ یلی ورود تحم  یها تعارض
رودار نه راه پس دارد و      ین گ ی و آن که در ا     کند یم عمل   یچی ق یها غهی همانند ت  ،کهن است 

 در عنفـوان  یریگ نی و زمیریش، عاقبتش همان خواهد بود که بر سر عباس آمد ـ پ ینه راه پ
 اسـت در بـاب      ییگـو  شی پـ  یز، نـوع  یـ آور مار ن   ش مرگ یمغلوب شدن شتر مست با ن     . یجوان
ل یـ افتـه، دل  ی  که عباس  یا گونه  مخنث چهرۀعت، اگر چه    ی طب قاهرۀ سنت و قدرت     یبودگ غالب
  . نیشی پسویۀچ کدام از آن دو یکننده و ناهمساز با ه  مسخیتیش آمدن وضعی است بر پیقاطع

دانـد کـه    مـی ن دو گانـه  ی نقـش نمـاد  یل عباس و شـتر و چـاه را دارا    ی تمث ییت عال یمش
 آن  یام اخالق ی، پ  ها  ن نقش ی از ا  یکی .»ن دو نقش موفق نبوده است     یق ا یدر تلف  «آبادی  لتدو

 وسـیلۀ ات کسب شده بـه      ی از تجرب  یا هی سر عباس به عنوان کنا     ید شدن مو  یاست که در سف   
 شـرور   یعتـ ی دانسته شده است که طب     یا بچه تر عباس گرگ   شیچون پ . افته است یت  ینیاو، ع 

 تجربـۀ امـا پـس از آن       . تواند دل به غم بدهـد      میو خودمحور دارد و ن    و درنده خو و آزمند      
دوم کــه  الیــۀ. ابــدی مــی دســت یازیــن  بــیضــع وا آرامــش و قــرار و تویهولنــاک، بــه نــوع

ت یـ موقع«. ل است ی تمث یاجتماع جنبۀد بر آن را دارد،      یشتر قصد تجسم و تأک    ی ب آبادی  دولت
ان شـب و    یـ م. ر شـب، چـاه    یـ داد، ز یب ب  سر، ش  یرو«: شود میف  ین توص یعباس در چاه چن   

ن جـزء   یمـالک  ت خـرده  یل، وضـع  یـ دگاه تمث یـ  د زت، ا ین وضع ی ا ».ی مست و خون   یچاه، شتر 
د، و نـه ماننـد      نـ اند که بتوانند بمان    نی که نه آن قدر صاحب زم      یمردمان. نج است ی زم یروستا
شـتر ـ عـالوه بـر      عبـاس بـا   یتداع. ش کنندین که بتوانند رهایزم ، آن قدر کم ها نینش آفتاب
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 .)64، 1373، یـی عال(» .کنـد  می اقتصاد را القا یسنت شیوۀ ـ ارتباط او با  ی تصور اخالقیالقا
 و رهـا کـردن او در خانـه و عقـد ازدواج        گنـاو  ی علـ  لۀیوسل کردن زن به     یکتک زدن و عل   

روستا جر، که همزمان با ورود تراکتور به   ها  چونی و نارسینامناسب بستن با نوجوان ناراض
 یل عـدم اسـتفاده از امکانـات کـار         یت روستا که به دل    ی است از وضع   یشود، نمود  یمانجام  

ک یـ  کـشانده اسـت و آن گـاه دل در گـرو              ی و آوارگـ   یکـارگ یش را به ب   یها موجود، آدم 
است  یمصداق، ستی نینانیبه بسته که به کار آن چندان اطم    ی و غر  یکی مکان رسیدۀ نو   یروین

 خـود   یهـا   گناو در کتک زدن    ی که عل  یجهالت. »کرد یمگانه تمنا   ی ب آنچه خود داشت ز   «بر  
 یه کـار  یل و درمانده، شـب    یکند و بار دوم عل     یمدهد و بار اول او را نازا         یمبه زنش به خرج     

 انجـام  هـا  تنـه زدن و خـشکاندن قنـا       ی و مک  هـا  نی زم یر کاربر یی با تغ  ها مالک است که خرده  
 ی و خرابـ   یکـار یق و ب  یـ آب مانـدن چـاه عم      از کـم   ت کـار عبـارت اسـت      یـ دهند که نها   یم

   . مردمی طرح و سرگردانیان اصلیتراکتور و فرار متول
 بـه شـدت     یلحن« سلوچ،   ی خال ی را در جا   آبادی  دولت لحن و زبان     ی، حت ییت عال یمش

د بـه   یـ توجـه کن  «: سدیـ نو یداند و م   یم» یاستعار«و  » یستیک و ناتورال  یتراژ«،  »تلخ و عبوس  
نگهبـانِ  « چـون  ییرهـا یو تعب»  دوشنبهیی کربالی برا»ری پ یافع« دهان؛   ی برا »راخسو« استعارۀ

 ی، که همـه بـرا     »مانند عقرب«، و   »وار لیرط«، و   »کوب چغر و سم  «،  »یقلب چرم «،  »درِ جهنم 
 عبـاس بـه   یدن موهای چسبی که برا»وار خرچنگ«اند و عبارت   دوشنبه به کار رفته   ییکربال

اد اتللـو  یـ  جانوران و حشرات ـ که خواننده را بـه   یماژهایکثرت ا«. سر او آورده شده است
ل، الشـخور، خرچنـگ، عقـرب،    یـ  ـ رط کننـدۀ  منزجریهـا   نمونـه یاندازد ـ و به طور کل  یم

 یوانی حی از روابطیا ها را در شبکه سنده است که انسانی ذهن نویگرگ، مار ـ بازتاب تلخ 
  .)65، 1373، ییعال(» ندیب یمحصور م

  ی محوریها صحنه نماد و

 دوم رمـان    نیمـۀ  پـس از آغـاز       ی سلوچ، اندک  ی خال ی در جا  ی محور یها  از صحنه  یکی
 در  ی اساسـ  حادثـۀ مکـان شـدن رخـداد چهـار          زمـان و هـم      و آن، هـم    دهـد  یمـ چهره نـشان    

 به مناطق   ی نفر از جوانان روستا به عنوان کارگر فصل        21 شدن   یراه:  روستاست یگاه دانیم
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 عبـاس، پـسر   لۀیوس ساربان به صحرا به  سردارِیهمان صبحگاه، بردن شترها دور افتاده و در     
 شتر شدن و به چاه پناه بردن و از ترس لـوک      حملۀ روز دچار    یها مهیبزرگ مرگان، و در ن    

 کـه   ی تراکتـور  کلّۀدا شدن سر و     ید مو شدن؛ و در همان صبحگاه، پ       یر و سف  یمست و مار، پ   
نده ی ابراو، پسر مرگان، که قرار است در آیند و خوشحالا دهی روستا خر ی برا ها خرده مالک 

جر، دختر مرگان،    ها     گناو و  ین سه حادثه، عازم شدن عل     ی و همزمان با ا     تراکتور شود  رانندۀ
 هـم مثـل   آبـادی  دولـت از آن جا کـه  .  به شهر در همان صبحگاهیل عروسید وسا ی خر یبرا

د و نظـام    یـ  جد یهـا  یسبت بـه فنـاور     نـ  یندی نظـر خوشـا    هـا  ن سال یسندگان ا ی از نو  یشمار
 و یگرانـه از تکنولـوژ   بیـ ر تخری نـشان دادن تـصو  ین خـاطر بـرا  یـ  ندارد، به ا  یدار هیسرما

زمان کرده است تا   جوانان روستا را با ورود تراکتور همیجمع طرفداران آن، مهاجرت دسته 
 ی پـ ینتد در جوامـع سـ  یـ  جدیهـا  ی بودن فناوریر ضروریچ گفتگو، به غ یمخاطب بدون ه  

 را بـه    ی نظام زنـدگ   ،یزه کردن کشاورز  ین تراکتور و مکان   یت، هم یببرد؛ همچنان که در نها    
 در شـهر    ینج را بـه آوارگـ     یـ ان زم یی روسـتا  همـۀ زد و روز بـه روز       یـ ر یمـ طور کامل بر هـم      

، ی عمـوم  یهـا  ط و مخالفـت   یات محـ  یل عـدم انطبـاق بـا مقتـض        یـ ز بـه دل   یکشاند و خود ن    یم
  . کند یمدا نی پی جز ورشکستگیسرانجام

 شیوۀل ـ تعارض دو  یب ها ل وی قابیری جدال اساطی از تعارض عباس و ابراو ـ سوا یبخش«
 تقابـل   ؛کنـد  مـی  ی آن دو تجلـ    ی و شـترچران   یسـوار هنه و نو است کـه در قالـب تراکتور         ک

 یانیـ بـا بـا ب    ی ز یا ن نکتـه را در صـحنه      ی ا آبادی  دولت. زهی مکان ی با کشاورز  ی سنت یکشاورز
رات ییـ  تغیدر پ( که تراکتور ـ مظهر نظام نو  یا در لحظه: ر کرده استین تصویک چنیسمبل

ن ـ در حال خـروج از ده   یشیشود، شترها ـ نماد نظام پ  میوارد ) ؟یموسوم به اصالحات ارض
وه و یک شــیــان هجــوم یــ ب».شــترها رم برداشــتند. ش آمــدی پــیتراکتــور بــا غرشــ«: هــستند
 مانـدن روسـتا از      ی از جوانـان بـه شـهر و خـال          یاجرت تعداد مه» .گری د یا وهی ش ینینش عقب

ن نـرم   ی مورچگـان در زمـ     ی هـا   در قالب النه   «آبادی  دولت است که    یز مضمون ی کار ن  یروین
  .)65، 1373، ییعال(» شوند میخته ی در هم ری که به آسانیی ها  النه؛م کرده استیترس
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 نـدارد امـا در      ی اصـل  یمـاجرا  بـه    یز اگر چـه در ظـاهر ارتبـاط چنـدان          ی ن ی عروس حادثۀ
 ی جـار  یهـا  تیتر از واقع   ن بار البته کوچک   یگر و ا  یک مثال و مدل د    ی جز   یزیقت، چ یحق

شت یـ  مع وۀیشـ  از همان    ی گناو، نمود  ی عل شدۀ لیه زن اول و عل    یرق. ستیت ن یت روا یدر کل 
 و  . گرفتار آمده اسـت    ی خود به چنان حال و روزگار      یان اصل ی متول لۀیوس است که به     یسنت

 لۀیوسـ جـر کـه بـه اصـرار مـرد و اجبـار دختـر بـه               ها     چون ی گناو با دختر نابالغ    ی عل ینامزد
 است که در کل     یتی از همان واقع   یگریش د یشود، نما  یمده  ی کش یخانواده به ازدواج رسم   

ک کشور ـ در حال انجام شدن است؛ به اصرار و اجبار، موجود نابـالغ و   یل یروستا ـ در تمث 
 ی شـترچران حادثـۀ . دنیشیـ ندی وارد کـردن، و بـه عاقبـت آن ن    ییط ناآشنا یه مح  را ب  ینامجرب

گـر قـرار   ی دحادثۀ کامل با سه یز در هماهنگ ی لوک مست ن   حملۀر شدن او بر اثر      یعباس و پ  
 ظاهر شده است کـه بـه   یاو در نقش مرد جوان.  استها  آنکنندۀ لی تکم یگرفته است و حت   

 بارگـاه  از طرفـداری معه، همچنان کورکورانـه بـر طبـل    ر در جاییان تغی با جر یی همسو یجا
دن در  یـ  خـود و فـرو غلت      یی طال دورۀ شدن   ی که سنت پس از سپر     ی در حال  ،کوبد یمسنت  
 را در کـام جوانـان فـسرده    یمـان و آرمـان و شـور جـوان    ی و انحطـاط، ا   یب فرسودگ یسراش

و . کنـد  یمـ ر  یـ گ نیر و فرسـوده و زمـ      یـ  پ یش از موعـد و از اول جـوان        یکند و آنـان را پـ       یم
 یروهـا ی ن لۀیوسد به   ی جد یروهای ن ین زده شدن، سقوط و نابود     ی به زم  یعنیر شدن،   یگ نیزم
 ادامـۀ در  . کننـد  یم خود رفتار ن   ی جوان ی جوان به اقتضا   یروهایل آن که ن   ی به دل  ؛ است یسنت
 او لۀیوسـ  سردار به طویلۀ گرفتن مزد عباس ـ در  ی مرگان ـ در هنگام رفتن برایت، وقتیروا

ل، با توسل بـه فرهنـگ و        ی در دند  یز مانند ساعد  ی ن آبادی  دولترد،  یگ یممورد تجاوز قرار    
کنـد تـا     یمـ ل  ی تبـد  ینـ یر ع ی را به تـصو    ها س خانواده ی بر نوام  یانه، تجاوز نظام سنت   یزبان عام 

  .ت برساندی به قطعی را در نظر عالِم و عامی سنتیها ت نظامیحکم محکوم
، 1382، آبادی دولت(سنده ـ  ی از دشت و دشتبان ـ به قول خود نو یمرگان به عنوان نماد

، آبـادی   دولـت (» نیر مادرِ زم  یپ«سنده  یه قول خود نو   با  ین،  ین و سرزم  یـ و در نقش زم    ) 306
 یرویـ  دو ن  کارانـۀ  وجودش با حرص و طمع و چشم تجاوز        یایک سو، بقا  یاز  ) 358،  1382
کننـد ـ سـردار سـاربان و      یم ی خود را سپریها ن رمقی به جا مانده از گذشته که آخریسنت
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 افــراد همــۀگــر ی دی از ســو.ده شــدن اســتیــخــوار ـ در حــال بلع    نــزولدوشــنبۀ یــیکربال
ده ی کـش  یا بـه نـابود    ی ،دهی تازه به دوران رس    یروهای ن لۀیوسندارشان به    و اش، و دار   خانواده
 تـن  یلـ ی تحمیک زنـدگ یـ ا به یاند ـ عباس ـ و    ر شدهیگ نیا ناقص و زمیاند ـ سلوچ ـ و    شده

 یروهـا یاطاعـت از ن ار سر به یل و اختیا با پشت کردن به خانواده و با میجر ـ و    ها اند ـ  سپرده
ز از یـ ان مرگـان بـه عنـوان سرپرسـت خـانواده، در گر     یـ ن میـ انـد ـ ابـراو ـ و در ا     د سـپرده یجد
قـاً هماننـد    یشـده، دق  د، تـک و تنهـا و چنـد پـاره            یـ  جد یروهـا یز بـا ن   ی و در سـت    ی سنت یروهاین

  . کننده گرفتار آمده است صالیت استیک موقعین خانواده، واقعاً در یزم قطعه
ت یـ ان روا یـ گر در پا  یکـد ی با    ها   آن یریل ارتباط زنج  یگر به دل  ید حادثۀ دو سه    یزمان هم

نج از یـ  زمی هـا  نیزه کردن زمـ ی مکانیرزا حسن، صاحب تراکتور که برا  یم: ز معنادار است  ین
ز یـ  نیگنبـد  راننـدۀ شـود و   می یدارد و فرار می را بر ها  وام گرفته است پول یکشاورز ادارۀ
اده یـ ر، موتـور تراکتـور را پ  یـ تعم بهانـۀ شـود، بـه     مـی حسن داده ن  رزای م ۀلی مزدش به وس   یوقت
ن یـ پـس از ا   . شـود  مـی کـار   یز با خـراب شـدن تراکتـور ب        یبرد، و ابراو ن    میکند و با خود      می

 که مـادرش را بـه تراکتـور    یچون از وقت. گردد می باز یپدر خانۀو به  حوادث است که ابرا   
 برگشتن  ی کرده بود، رو   یکیرزا حسن   یم پارچۀک  ی ی ها  نیز با زم  ین او را ن   یبسته بود و زم   

 از  یحـاال بـا سـرد شـدن هـوا، کـه نمـود             . دیـ خواب میش تراکتور   یبه خانه را نداشت و در پ      
 یل شدن تراکتور به عنوان نماد تکنولوژی است، و تبدی و اجتماعی سرد خانوادگ  ی ها  رابطه

ن مـدت، مرگـان    یـ در ا . کنـد  مـی  خانـه    ی دلش هوا  دوبارهت،  یخاص  بی پارۀ آهن   یا به توده 
 روشـن   دوبـاره اما با آمدن فرزنـد، چـراغ خانـه          .  و سکوت تن سپرده است     یکیگر به تار  ید

ن خـود   یشیـ  ارتباط پ  دوبارهگان  شود و مر   می دور   ی و دشمن  یشود و خانواده از پراکندگ     می
ن زمان اسـت  یکند و در ا میمردم کمک   همۀغ به   یدر  بی رد و یگ می روستا از سر     یرا با اهال  

دا یـ  پ یخبر زنده بودن سـلوچ و بـرا        بهانۀکوشد فرزندانش را با خود همراه کند و به           میکه  
  . ـ احتماالً شهر ـ کوچ کندیگری دی به جا ها کردن او، با آن

  رنگش یب  میدر آفتاب و گر     خود بنشست  کلبۀ کنار دهقان
  ...فشرد دل تنگش مینه یدر س     بود یاش تالطم رنج دهیدر د
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  :یه در غم و فراموشـــ خفتیراــــ صح  ش به صحرا دوخت یدهقان نگاه خو
  ... یوشـــرامــــگ فــــز داده رنییاـــ پ  تابستان  زندۀوش ـــج و ــر جنــــبب
  ار هست و فراوان هستـــر کــــ در شه  : او دارد ارۀـچر ـــــشه«: ندیوـــــگ

  ! » نان هستیول... ستیست، رنج نی غم ن  ست یان نی گرسنه و عریا کسـآن ج
  دــودنــــمیده پــــد گمشــــی امیوــ س  ورد، ره خود را ــه رهنــــردا ســــف
  :ودندـرش بــــر و پســــ همسان وـــدهق   ـ یر سه رهنورد ـ اگر پرسـن هـــیا

  بار تــــمحن ذشتۀـــــگم ــــ، غیــدر پ  رنوشت پر از ابهام ــــش، ســـیدر پ
  »...اهموارــــن ادۀــــج یوفت روــک می  اپوش ـپ یـــ ببستۀ نهـــی پیاـــشش پ

  )67، 1370، یبهبهان(

   یی کنایها داللت
، اغلـب   یستیـ ار مـستحکم رئال   یاز ظاهر بـس    ی به رغم برخوردار   آبادی  دولت یها داستان

 و  ی، اجتمـاع  یاسـ ی مهـم س   یهـا  تی از واقع  یاریاساس بس .  است یی کنا یها انباشته از داللت  
  .ل و نماد ـ نهفته استیه، تمثی ـ استعاره، کنای ضمنیها ن داللتیز در همی نیخیتار

 شـوهر بـا   لۀیوس به جر از حجله و بازگرداندن او  ها ، فراری استعار یها  از آن صحنه   یکی
جـر،    هـا   .م کردن او اسـت    ی تسل یوغ برا یزور و کتک و سپس بستن دست و پا و استفاده از             

 ییک روسـتا  یـ ازدواج او با    . ن ازدواج تن داده است    یک دختر نابالغ است که به اجبار به ا        ی
د در دســت یــ از اســارت نــسل جدیگــر نمــودیر دیک تفــسیــدار، در  دار و زن ســن و ســال

 او کـه متعلـق بـه        ین اسـاس اسـت کـه لبـاس عروسـ          یـ بر ا . گرا است  م و سنت  ی قد یها نسل
چـرا کـه قالـب      . ز تنـگ اسـت    یاش ن  یمادرش مرگان است به او گشاد است و کفش عروس         

ن خـاطر اسـت     یبه هم . د دارند تنگ و ناساز است     ی جد دورۀ که تعلق به     ی جوانان یسنت برا 
. بس کردن و مراقبت مداوم با خود همسو کند را به ضرب زور و حها د آنیم بایکه نسل قد

ا یـ  هـا   آن یف است که بر بـاال     یب تشر یست، ع ی ن ها اندام آن   بی هر چه هست از قامت ناساز     
  .ا بلندیکوتاه است و 

 مـار   لۀیوسـ ده شدن به    ی کارد عباس و گز    یها تلف شدن لوک مست سردار بر اثر ضربه       
 یعـت در نـابود    ی انـسان و طب    ی همدسـت   بـر  یی اسـت کنـا    یگـر، در واقـع داللتـ      ی د یاز منظر 
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د، و مـار در نقـش نظـام و نـاموس            یـ  جـوان و جد    یرویـ عباس بـه عنـوان ن     .  کهن یها دهیپد
 و بـه    ی نظـام سـنت    یستایـ ن حـال سرمـست و ا      یعت، در کنار زدن عوامل مخرب و در عـ         یطب

. کننـد  یم ی بازید، نقش اساسی جدیروهای نی کردن عرصه برای کشاندن آن و خال  ینابود
 یمـاجرا .  کننـد  ی خود را قربان   ی و زندگ  ید جوان ین راه با  ی، در ا  یباز انسان  البته عوامل نقش  

 بـه ازدواج بـا   هـا  م آنیجر ـ و تصم  ها   گناو ـ شوهر یل علیه زن علیافتن عباس و رقیمراوده 
 یه کـه قربـان  یـ  ـ رق یگذارد که وازدگان نظـام سـنت   یمش یقت را به نماین حقیز ای نیکدیگر
 یهـا  شود ـ و وامانـدگان و ورشکـسته    یمجر   ها  چونی گناو با نوجوانی و ازدواج علارتباط

 و یی بـه همـسو  یکدیگرت با ی، در نهایل هم دردید ـ که عباس جوان باشد ـ به دل  ینظام جد
  .رسند یم یسلوک هم

 سلوچ در برابر پانزده مـن       لۀیوس به ساالر عبداهللا به      ی مس یها  واگذار کردن ظرف   حادثۀ
 افراد  همۀ یبت سلوچ و همراه   ی پس از غ   ها  مرگان در دادن مس    سرسختانۀدم و مقاومت    گن

ت بـه وجـود   یـ رومنـد از تنـازع بقـا در روا   یار نی بسیشی نماصحنۀک یخانواده با مرگان، که    
 همـۀ  چکیـدۀ  دارنـدۀ برانـه و در   یگو شی نمـاد پـ    ی بـودن، نـوع    ین واقعـ  ی در عـ   ،آورده است 

 صاحب ثروت و تازه     یها مالک  از همان خرده   یکی عبداهللا،    ساالر .حوادث در داستان است   
زه ی و مکـان یکپارچـه  را ها  روستا، آنیها نید زمیخواهند با خر یمده است که    یبه دوران رس  

 انیی آن روسـتا   نـدۀ ینما مرگان،   خانوادۀو  . کنند یم یز طرح خود را عمل    یت ن یکنند و در نها   
 یهـا   کوچـک و نـامرغوب و بـا تـالش          ینـ یزم قطعـه  اسـت کـه تنهـا بـا اتکـا بـه              یبضاعت بی

 اربـاب   سـلطۀ د،  یاگر چه در نظام جد    . کنند یم یبار خود را سپر     مشقت یفرسا، زندگ  طاقت
ق ی بـا تـشو    یم وجود ندارد اما، وزارت کشاورز     یاز سر مردم دور شده است و استثمار مستق        

ق ی در عمـل بـه تـشو       ی بـانک  یهـا   وام ی با اعطا  یزه کردن کشاورز  یتر به مکان   مالکان متمول 
 و یکپارچـه  یهـا  نی بزرگ بـا زمـ  یها تی مالک یریگ و شکل . پردازد یم بزرگ   یها تیمالک

 یتی نظام ارباب و رع    دورۀپا و بازگشت به همان        کشاورزان خرده  ی جز نابود  یزیپربازده، چ 
ت داشـتند و    یـ  در برابـر رع    یتـر  شیت بـ  ی احـساس مـسئول    هـا  ن تفاوت که ارباب   یبا ا . ستین

ز یـ گـر ن یان بـه شـهرها و منـاطق د    یی بودند و از مهـاجرت روسـتا       ها  آن ی برا ی محکم نۀپشتوا
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 و  یکپارچـه  یهـا  نی، در زمـ   یزه شـدن کـشاورز    یتر، مکـان   و از همه مهم   . کردند یمممانعت  
، بـه طـور     ی اصـالحات ارضـ    ی با ماجرا  ی اما حکومت پهلو   .شد یم ی بهتر عمل  ها بزرگ آن 
زان آن بود یر ن تداوم سلطه که هدف برنامهید ـ و نه تضم  سقوط خوینه را برایناخواسته زم

 یهـا  نیزمـ   قطعـه ی و واگـذار  غ و تظـاهر   یـ ن صـورت کـه، ابتـدا بـا تبل         یـ بـه ا  . ـ فـراهم آورد   
سـپس بـا   . ن کردنـد ی زمـ  صـاحبِ ، در ظـاهر ،یخیب تاریک فرینامرغوب، کشاورزان را با   

ق صنعت و زراعت، آن     ی تلف یبرا ، ثروتمند یها مالک  از خرده  یدان دادن به شمار معدود    یم
 یکشاورز.  شهرها نمودندآوارۀ را ها  را از دست کشاورزان خارج کردند و آنها نیزم قطعه
، صـاحب   یز با اصالحات ارضـ    ی ارباب را از دست داده بود، اکنون ن        پشتوانۀن  یش از ا  یکه پ 
 شـده بـود و   یفروپاشـ اد دچار یش از بنا یبنده، نظام زندگ  ی فر برنامۀک  ین نشده بود و با      یزم
ت یـ ز ذهن یـ  و درآمـد بهتـر در شـهرها ن         یغ وجـود رفـاه اجتمـاع      ین حوادث، تبل  یزمان با ا   هم
 حاشـیۀ کرد و آن گاه بود که        یمل  یان کم درآمد را به جانب شهرها متما       یی از روستا  یاریبس

 زنـۀ رو در شهرها داشـتند و نـه         یبخش تیگاه رضا ی شد که نه جا    یانییشهرها انباشته از روستا   
د در  یـ  را با  57 در وقـوع انقـالب       یتی نارضـا  یهـا  نـه ی از زم  یا بخش عمـده  .  در روستا  یدیام
ز یـ  ن یی بودن انقالب و مخالفـت آن بـا مظـاهر تجـددگرا            یسنت. قت جستجو کرد  ین حق یهم
  .  داشتیخی تلخ تارپیشینۀن یشه در همیر

 کـرد   یابیـ  شهیـ تلف ر  مخ ی ها  د در عامل  یروستا را با   ته در ی مظاهر مدرن  یل ناهمساز یدال
ون بـا   یزاسـ ی مکان ی هـا   سمی و عدم انطباق مکان    یناهمساز:  عبارت بودند از    ها   از آن  یکه بعض 

  هـا   ، و وجود قنات    ها  نی زم یوستگی و ناپ  یل کوچک بودگ  ی روستاها، به دل   یمی اقل ی ها  طیمح
ت یـ موجودر بـودن    ی بـود؛ مغـا     ها   آن ی برا یدی تهد یاب موتور ینه و آس  ی که مک   ها  ابیو آس 

ان؛ عـدم   ییروسـتا  طلبانـۀ  و آداب و اعتقـادات قناعـت          هـا   شت و سنت  یمع شیوۀ با   یتکنولوژ
ت از آن،   یـ  و به تبع   ی مال ییل نداشتن توانا  یون به دل  یزاسی در طرح مکان   یمشارکت مردم عاد  

 و  یکـار ید ب یان؛ تشد یید از روستا  یجد شیوۀ به   ی استثمار یکش فقر و غنا و بهره     دامنۀد  یتشد
 و  ی صـنعت  ی از ابزارهـا   یاری کـار روسـتا؛ فرسـوده و مـستعمل بـودن بـس             یروی در ن  یرگآوا

 عرصۀن مظاهر پا به     یش از آن که ا    یالبته پ . ی شهر ی ها  رگاهی به تعم   ها   آن یشگی هم یوابستگ
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ن یکـار و چنـد    و   کـشت  یرونقـ   بـی  ت و یـ ش جمع یل افزا یان به دل  ییروستاها بگذارند، روستا  
د بخـشنده بـه     ی تـشد  ی ها   از آن علت   یکی.  آورده بودند  هابه شهر دسته رو    گر، دسته یعلت د 
، یفروشـ  با وارد کردن آن از خـارج و ارزان   غالت بود که     ی، ارزان بودن بها    ها  ینیگز کوچ

ان یی از روسـتا یاریگر آن که شمار بسیو د.  را کامالً از رونق انداخته بود      یبازار غالت داخل  
امثـال مـا، نـه    «ان،  یین روسـتا  یـ  از ا  یکـ یبه قول   . داشتند از خود ن   ینین بودند و زم   ینش خشک

 کـه باشـد     ی دسـت هرکـ    ین زراعتـ  یزمـ . اند، نه مادرهامـان    پدرهامان از زراعت نان خورده    
 ین هـم مـزدور    یـ  بـوده، بعـد از ا      ین مـزدور  یش از ا  یسهم ما پ  . رسد میرش به امثال ما ن    یخ

  .)353، 1382 ،آبادی دولت(» است

  در ی کلینمادها
 کوچـک از    نمونۀک  ی،  ی از استقالل وجود   ین برخوردار یدر در ع  یم که کل  یریذاگر بپ 

وسـته  یاران و پهلوانـان بـه وقـوع پ        یـ  ع لۀیوسـ خ بـه    ی است که در طول تار     یی آن ماجراها  همۀ
کـال ـ   یپی ـ ت یل نمود نـوع ی شاخص آن به دلیها تی از شخصیاست، در آن صورت، شمار

نمـود  .  باشـند  یخی در تحوالت تـار    ی اجتماع یها روهها و گ   پی طبقات و ت   ندۀینماتوانند   یم
ک گـروه همنـوع، در      یـ ک فـرد از     یـ  کـردن    ینـدگ یتر نما  ر درست یا به تعب  ی یا مثال ی ینوع
ن یـ ل برخـوردار بـودن ا     یـ کال ندارد اما به دل    یپیا ت ی یت نوع ی جز شخص  ی نام یات داستان یادب

 از یا ههـا را گونـ   تـوان آن  ی بر مشابهت، مـ ی و مبتنی داللت ضمنیها از نوع   تیگونه شخص 
 گر پنهانا نماد   ی/ نگر   تید بتوان آن را نماد کل     ی در داستان دانست که شا     یاشکال نمادپرداز 

 و  ی بندار آالجـاق   ی، بابقل ی گل محمد، ستار، نادعل    یها تیدر شخص یدر کل .  کرد یگذار نام
اران اسـت؛   یان و ع  یاغی ندۀینمامحمد     گل .ها هستند  ن گونه آدم  یباً از ا  ی خداداد تقر  ییکربال

دگان و  ی از عاشـقان و شـور      ینی ع نمونۀ،  یشمندان و روشنفکران؛ نادعل   ی از اند  یستار، نمود 
ته؛ و  یان نظام فئودال  ین داران و اربابان و متول     ی از زم  ی، تجسم ین و عرفا؛ آالجاق   ی مجان یعقال
 یـی تـر؛ کربال  زرگک قدرت بـ ی اوامر و امورات    کنندۀشکار و اجرا  ی بندار، مباشر و پ    یبابقل

 دورۀنک در برابر    ی است که ا   ید دامپرور ی و شا  یساالر  رونق کاروان  دورۀ ندۀینماخداداد،  
  .ر شده استیگ نی، زمینداریزم
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م یمـستق ری ابهام و طـرح غ     .دهند یل م یها تشک  ییگو هی را کنا  ی ضمن یها  از داللت  یا هپار
ها بـه    هین کنا یاگر بافت ا  . سته زدن ا  یض و گوشه و کنا    یات طعن و تعر   یمقصود، از ضرور  

گـر  ی شده باشـد، در آن صـورت د        یها به صراحت بازکاو    ابهام آن  باشد که بطن پر    یا هگون
ه یل بـه تـشب  یهـا تبـد   هین گونه کنا  یا.  قلمداد کرد  ی ضمن یها ها را از نوع داللت     توان آن  ینم
امـا  «: ن مـتن  یات  یها در موقع   ا بر باد شدن خرمن    یرک چادرها   یشوند؛ مثل سست شدن د     یم

س سـست   ی چـادر داشـتند در نظـر بلقـ         یهـا  رکیـ د. تکانـد  یس را مـ   ی درون بلقـ   یتب و تاب  
 یوندهای پ همۀ در   یختگیک جور از هم گس    ی. دادند ی خود را از دست م     یداریپا. شدند یم

شـد؛ و    ی داشت بر بـاد مـ      ی خرمن ؛رفت ی داشت از دست م    یزیچ. خانواده رسوخ کرده بود   
ار، آن ابهام الزم    ی اما البته در موارد بس     .)325،  1، ج 1368،  آبادی  دولت( »دره بو یروان مادر ت  

ها در آن جا ظاهر شـده اسـت کـه     هین کنای از ایکی. ت صحنه و سخن وجود دارد    یدر موقع 
، 1368،  آبـادی   دولـت ( اسـت    ی شـاه عباسـ    یها  در رباط  ی آالجاق یها صحبت از اتراق گله   

آن  زندۀ جالل و شکوه سا    دورۀ شدن   ی سپر نشانۀا،  ک کاروانسر ی متروکه شدن    .)790،  3ج
 رباط در سراسر مملکت سـاخته اسـت و حـال،          999ت حال عموم مردم     ی رعا یاست که برا  

 ، مثـل شـاه عبـاس      یان آن کـسان   یـ ها باشند و متول    ها محل اتراق آدم     آن که آن رباط    یبه جا 
 ـ  انـد  ههـا نشـست    آنی بـر جـا  ی چون آالجاقیفکر گران کوتوله و کوته گوسفندان و چپاول

  . دهند یان مین به کیان بی کیجا
  آن جا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان

  ... شد گرگ و روبه را مکان شد گور و کرکس را وطن
  ر ـ شکی قمر زهر است بر جایابر است بر جا

  ...  سمن ی گهر خارست بر جایاـــر جــــست بـــسنگ
  ن سراها را نگون یالگون کرد ین سان که چرخ نیز

  ... ار من ـــیار ـــیرد دـــردد کنون گـــ گیار کــــید
  ) یمعز(

 ید شرضا تربتـ   یخان بلوچ و س    محمد، رخت و لباس جهن     گیمحمد و ب   ز که گل  ی ن ییدر جا 
و جلـف و چـسبان و    ـ را تنـگ   ی امـروز یهـا  وسـته ی و بـه حکومـت پ  یروزیـ  دیها یاغیـ 
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هـا را    ه شـدن آن   یـ خواهنـد امن   یله مـ  ین وسـ  یـ کننـد، بـه ا     ی مـ  فیزننده توص نافراخورد و زار  
 به دو. رندیها را به طعن و تمسخر بگ  ها قلمداد کنند و آن     ت آن ینامناسب و ناچسب با شخص    

ز داللـت  یـ ان مـذاکرات ن یـ محمـد در پا  خـان و گـل   جهتِ مخالفِ هم رفـتن سـواران جهـن        
 معنـادارتر، رو    ها دارد و از همـه       و مشرب آن   ی و مخالف هم بودن مش     ی بر دوگانگ  ینینماد

هـا    آن یپرسـت   است بـر شـب     ینیخان و سوارانش است که داللت نماد       به غروب رفتن جهن   
 یز که سرگرد فـربخش بـرا  یدر آن جا ن .)2532، 10؛ و ج2269، 9، ج1368، آبادی  دولت(

 نـد ا هبا هم متحد شد   محمد     گل  مخالفان همۀد  یگو یآمده و م  محمد     گل شی به پ  یخداحافظ
 اند ه گرم شدن روشن کردی که برایآن گاه قربان بلوچ با اشاره به آتش. که او را نابود کنند   

 .فتـد یابـان ب  یزم ب یـ ترسم که آتش در ه     یا نه، چون م   یپرسد، خاموشش کنم     یممحمد     گل از
، 1368،  آبـادی   دولـت (» مه نرسته اسـت   یابان چندان هم ه   ین ب یدر ا «د، نه،   یگو یممحمد    گل
 کند کـه   ی را بازگو م   یین مفهوم کنا  ی ا یی آتش، گو  ۀن مکالمه در کنار کپ    ی ا .)2618،  10ج

 سوزاننده نداشته است    یها ، چندان هم شعله   اند هافروختام خود بر  یمحمدها با ق    که گل  یآتش
ام آن چنــان کــه از قــرائن آشــکار آن یــن قیــا.  وارد کــرده باشــدیان جــدیــ زیتــا بــه کــس

هـا و     نکـرده اسـت و آن قـدرها هـم بـه منـافع اربـاب                 جـذب  ی هواداران چنـدان   ،داستیهو
 که سوار بـر     یترها در اواخر جلد سوم در حال       شیپمحمد     گل .ده است یها ضرر نرسان   یدولت

 خـود  یین کار گـو یشود و با ا ی می آتش چهارشنبه سوریدن از رو  یشگام پر یاسب است پ  
  .)882 ،3، ج1368، آبادی دولت( کند ی قدم گذاشتن در خطرها داوطلب میرا برا

 یه و رفتـار   یـ سه بـا اسـب، روح     یـ  که در مقا   یوانیک شتر است؛ ح   یمحمد     گل یپاچهار
  آرام و  روحیـۀ پا، نشان از    ن چهار یبه تحمل ا  محمد     گل تن دادن . آرام و صبور و مقاوم دارد     

 شـتر، اسـب     ید بـه جـا    یـ گـر بـود قاعـدتاً با       زهی سرکش و سـت    یاگر او انسان  . آزار او دارد   بی
دتر و  یهـا رشـ     اسب همۀ او از    یپاز که چهار  ین ن یا. کرد ی انتخاب م  ی سوار یا برا  ر یچموش

 و  یدر قـدرت جـسم    . ان خـود دارد   یـ رامونیان پ یع او در م   یگاه رف یبلندتر است، داللت بر جا    
، آبـادی   دولـت (تر اسـت     تر و سالم    او از همه صائب    ،ریها، فکر و تدب    ها و مشورت   یرگریتدب

 کـه الل شـده      یمحمد از زندان و مواجه شدن با فرزند         شدن خان  آزاد ؛)1007،  4، ج 1368
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 جـز زدن بـه      یا ه که چـار   اند هدیجه رس ین نت ی، به ا  یشی که مردان کلم   یاست، آن هم در زمان    
ک یـ ام،  یـ ن ق یـ  را دارد که ا    یین داللت کنا  ی با خود ا   ، شدن بر حکومت ندارند    یاغیکوه و   

ام، از  یـ  ق ی وجـود  فلسفۀزه و   یلوه دادن انگ  محمدها در موجه ج     گل یعنی. ام خاموش است  یق
 در کـار خـود ندارنـد        یقیگونـه تـوف    چی ه ،کی تئور یها یرگری و تدب  یغات عموم یق تبل یطر

ام کننـدگان   ین حال، آن فرزند الل، که فرزند ق       ی در ع  ؛)4/1021،  1، ج 1368،  آبادی  دولت(
 یوقتـ . انـد محـسوب شـود     تو یندگان مـ  یام به آ  یرسانان ق  امیداران و پ   راثی از م  یاست، نماد 

 بـه   یزیـ رسـان چـه چ     امیـ  آن پ  ، با خود بـه همـراه نـدارد        ی مشخص برنامۀغام و مرام و     یام، پ یق
 که به هزار زبان ی سرشار از سخنان ناگفته، و خاموشیتواند برساند؟ جز سکوت  یندگان م یآ

  . در فغان و در غوغاست
 بـر   ییز داللـت کنـا    یـ شود ن  ین زمان زاده م   یدر هم محمد     گل شی که از م   یاهی س ۀآن بر 

ز یـ  ن ی چوپان نـادعل   .)4/1028،  1، ج 1368،  آبادی  دولت( فرجام کار دارد     یکی و تار  یاهیس
 یز در زنـدگ   ی ن ینادعل. محمد دارد  ه به فرزند خان   ی شب یتیکه الل است و نامش گنگو، وضع      

تـل،  کند ـ مرگ پدر، از دست رفتن نـامزد، ناشـناس مانـدن قا     ی را تحمل میاریمصائب بس
 و یفتگیر شـدن و کتـک خـوردن ـ امـا شـ      یـ ، تحقیی، از دست رفتن امالک و دارایآوارگ

 بهتـر از آن چوپـان       یزیـ و چـه چ   . کند یل م یگرا تبد  ک آدم کامالً درون   ی، او را به     ییدایش
  .)740ـ739، 3، ج1368، آبادی دولت ( باشدیت نادعلی وضعدهندۀش یتواند نما یگنگ، م
شود  یر شدن بر آن سوار میگ نیش پس از زمیدرو  که ماهیا هافتادو ازکاراه یر و س یخر پ 

 اربـابش   خانـۀ  در   یهـا نـوکر     سرنوشت اوست که پس از سال      یها یاه روز ی از س  یز نمود ین
، آبـادی   دولـت (دا کـرده اسـت      یـ  پ یه آن خـر مردنـ     ی شـب  یبار ت فالکت یبندار، اکنون وضع  

اه شـدن و چوپـان گنـگ     ی سـ  ۀزغال سوار شدن و صاحب ب     ی بر خر مردن   .)1464،  5، ج 1368
  . در استی در کلیی کنایها داشتن و شتر راهوار، همه از داللت

 ـ مطـرح   آبـادی  دولـت  آثار کلیۀباً در یدر ـ و تقر ی در کلی که به عنوان نمادپردازیزیچ
.  نــداردیستیــ سمبولیهــا تیــ معمــول در روایهــا ی بــه نمــادپردازیچ شــباهتیشــود، هــ یمــ

 برخوردارنـد  یعـ ی خود از بافت طبیستی در ساختار رئال  یا ه، به انداز  ادیآب  دولت یها داستان
ها پرداخت و در هنگـام طـرح          در آن  ی جزئ ین به دنبال کشف نمادها    یب د با ذره  یکه واقعاً با  
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ق بـه ظـاهر     ین حقا ی از ا  یاری کرد؛ چرا که بس    ینان قطع ی خود اطم  یها افتهید بر   یز نبا یها ن  آن
هـا بـه     تین واقع یاما چون ا  . ستندیت ن ی محض در ساختار روا    یها تی جز واقع  یزین، چ ینماد
ها  توان آن ی م،کنند یز داللت م  ی جز خود ن   یزی که بر چ   اند ه در بافت متن قرار گرفت     یا هگون

 حـاکم بـر     یر از فـضا   یز به تـأث   ی ن آبادی  دولتالبته  . ز متعلق دانست  ی ن ی نمادپرداز حوزۀرا به   
 چون باد و ابـر و بـرف         یران، عناصر یات کهن ا  ی از ادب  یرویپ به   ی و حت  یات عصر پهلو  یادب

 همـواره   ،شـوند  یت مربـوط مـ    یـ  در روا  یز را که معموالً به فـضاساز      ییو شب و زمستان و پا     
 و  یجـاد همـاهنگ   ی ا یعنـ یبـرد؛    یها به کـار مـ      تیت شخص یت ماجرا و وضع   یمتناسب با موقع  

ن یـ بـه ا  . کننـده  ی فـضاساز  یز نمادها ع با استفاده ا   یت وقا یت و ماه  ی روا ین فضا ی ب یهمساز
ز بـا   یـ ت ن یمحمد، فضا و زمان روا      گل لۀیوسه به   یخاطر است که مثالً در هنگام کشتن دو امن        

 با حادثه برخاسته اسـت      ی به همساز  یی گو یشب و سرما و سوز و بارش مداوم برف زمستان         
ا یـ  و   )646،  2، ج 1368،  آبـادی   دولت(»  از برف پوشانده شده بود     ییسرتاسر تاغزار در ردا   «

تا . ونددیپ یک زمستان و در شب به وقوع میو مخالفانش، در محمد   گلنی بیانی پا یریدرگ
 )2831ــ 2830 /10(» اه اسـت  یشب اسـت و شـب چـه سـ         «ح  یان داستان با ترج   یآن جا که پا   

زننـد و آن گـاه       ی در آن سوسـو مـ      )2781 /10(» تکاتک ستارگان « که   یشب. شود یهمراه م 
» .شــوند یم مـ ی هـم قـا  شـانۀ  کــه در پـشت  ییزاننـد و گـو  یگر ی مـ یتکاتـک رو سـتارگان  «
بار است   بتی مص یها ، انباشته از حادثه   ی و اجتماع  یمیط اقل یدر چون مح  ی در کل  )10/2803(

 در ی حال و هواهاکنندۀ ی که تداع یز همه جا از عناصر    یت ن ی روا ی از فضا  یرسازیدر تصو 
 دادن بـه سـوز و       یگـر، برجـستگ   ی د نمونـۀ . ه شده اسـت    استفاد ،خته با غم و اندوه هستند     یآم

ک یـ  خداداد در    یی از شتران کربال   یکی غروب و سپس برخاستن باد، بعد از کشتن          یسرما
 یها یتر از منظر ناراحت شیت بین وضعیـ که ابه خانه است  ر یچاشتگاه فراخ، و پناه بردن قد

   .)3/953( ر در آمده استی او به تصویدرون
در همـان   . س در حـال نـان پخـتن اسـت         یشود، بلق  ی وارد م  یشی کلم خانۀ به    مارال یوقت

 یس بـه تـازه وارد و لحظـات        یبا آن که حادثه، توجه بلق     . افتد یلحظه چند نان به داخل تنور م      
ش در  یشاپیـ ز پ یقت را ن  ین حق یدهد، اما ا   یش م ی نما یعی کامالً طب  یغفلت از کار را به صورت     

. ن خــانواده را بــر هــم خواهــد زدیــ ایتــر، روال آرام زنــدگخــود نهفتــه دارد کــه ورود دخ



 96  1387پاییز و زمستان / 51سال  / 207شمارۀ / نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

ور با تـازه وارد، خـود را بـه          ی ز ی ورود و در برخوردها    لحظۀ از همان    ین ناآرام ی ا یها نشانه
 رام کـردن    کلنجـار امـا در مجمـوع کوتـاهِ         پـر جـدال و پر      صحنۀ .)1/58(گذارد   یش م ینما
 یا هنـد ی داشته باشد؛ در آییشگوی پیت بر نوعتواند دالل ی، میینما  عالوه بر واقع زیآت ن  قره

رام محمـد    گـل دیـ ر دسـت و د یـ ز که مـارال اسـت در ز  ین اسب ن  ینه چندان دور، صاحب ا    
ز وجـود   یـ شگو، دو نماد همساز ن    ین دو نماد پ   ی در جلد اول، عالوه بر ا      .)1/109( خواهد شد 

هـا   یشیـ پـدرش بـه چـادر کلم   افتن قاتـل  یـ  یه بـرا ی با دو امنی که نادعلیقاً در زمان یدق. دارد
 ، رو به مرگ اسـت     ی که از خشکسال   یشیگذرد، خان عمو با م     یجوکنان م و  رسد و پرس   یم

 ی بـرا  یبت بزمرگـ  یشـود بـا مـص      یهـا همزمـان مـ      هیـ ق ورود امن  یـ ن طر یـ رسـد و بـه ا      یسر م 
ند و  ی ناخوشـا  حادثـۀ  بـا    ی ورود کـسان   ین گونـه منـاطق، وقتـ      یـ  مردم ا  یدر باورها . ها یشیکلم

رگـذار  ی به حادثـه تأث    یده ها در شکل    قدم آن  یدهد که شوم   یشود، نشان م   ی همراه م  یناخوش
ز یـ  ن ی هـستند و پـس از مـدت        یمرگـ  آور مـال   امیـ ها ابتدا پ   یشی کلم یها برا  هیپس امن . بوده است 

 در  ییر حـشم، گـو    یـ مو   مـرگ  حادثـۀ وع  یپس از شـ    .)1/261(ی و فروپاش  یگر یاغیساز   نهیزم
ن بـاد، نمـاد     یـ ا. شـود  یدن مـ  یمشغول وز »  انبوه باد  یها هیال «ی طوالن ی مدت یت برا ی روا یفضا

است کـه   محمد     گل ، به خصوص  یشی کلم خانوادۀ در   ی درون یها  از بغض و آشوب    یهمساز
 خـوش نـشان   ید اما همـه بـه او رو  یآ یمان بری استمداد از دوست و آشنا و دولتی در پ ،در دربه
   .)1/397(کنند  یر می به شدت تحق او رای در ادارات دولتیدهند و حت ینم

ا تاغ ـ با بـه جـان    ی ی تاغۀ در آغاز جلد دوم از درختچآبادی دولت که یف مفصلیتوص
 یت آن در زنـدگ یاهمشه در نقش پری از منتقدان ـ ارائه داده است ر یدن سرزنش بعضیخر
چرانان گوسـفند الت و یـ  ایا ه پـار یپنـاه زمـستان  .  قـشالق اسـت  یطاغ«چرا که . ر دارد یعشا
دزدان  کـشان و دلـه     زمیـ  گوسفندان و سـگان و چوپانـان و ه         ۀگاه زمستان   پناه یطاغ... در  یکل

» ده بودنـد  یـ کوبن فرو ی خـود در زمـ     یخ چادرهـا  یز مـ  یـ  ن یشیـ ، خـانوار کلم   یدر طاغ . است
از از  یـ ن  بی سنده موجود مقاوم و پهلوان صحراست و      یر نو ی که به تعب   ین تاغ یا .)420ـ2/419(

 از  یتوانـد نمـاد    ی، م یشگی و آفتاب هم   ی به اندک باران آسمان    ی، و تنها متک   آب و مراقبت  
هـا و    که در کل صحراها و کـوه   یریعشا.  باشد یشی کلم خانوادۀن جا   یر در کل و در ا     یعشا
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ن محکم  یشه در زم  یار ر ی بس یها یها و تنگسال   ی و با وجود سخت    اند ه کشور پراکند  یها ابانیب
 یسال خشک« که یدرست مثل تاغ. شه درآوردیها را از ر تواند آن ی نمیچ بادی و ه اند هکرد
ن یکوتاه و در زم.  گُرد استیاند، طاغ النیدرختان اگر   ... تواند کرد    ی نابودش نم  یآب  بی و

ال بـر  یـ ن نشـسته،  ین و در زمـ   یبر زم . ا نه یاز باران که ببارد     ین  بی .استخواندار و استوار  . کوفته
» آورد یاد مـ  یـ ، عارفـان خراسـان را بـه         یطـاغ . سر و پرغرور   خود  همه نیخاک فشانده، با ا   

 یا هها ذر  فیگر آن توص  ی کند، د  ی را در مخاطب تداع    ین تصور ی چن ی تاغ ی وقت .)2/419(
ن جهـت خواهـد بـود کـه     یـ ز از ایـ عارفان خراسـان ن با ارتباط آن . رسند یهم زائد به نظر نم  

ن تعلقـات   یتـر  ن و قـانع بـه کـم       ینـش   مربع کش و   اضتی صبور و مقاوم و ر     یز افراد یعارفان ن 
  .  بودندیزندگ

بر کنار کهنـه    » ویچون هفت تخت د   «، که   ی هفت ستون گچ   ۀسنده دربار یحات نو یتوض
ــشهد و در م ــیراه م ــۀ ان ــهیراه زعفران ــده «چمــن،   و قلع ــردم گذرن ــه رخ راه و م » خــود را ب

. ل کرده است  یخ تبد ی تار خواهان  از عاقبت عدالت   یها را به نماد مجسم      آن ستون  ،کشند یم
 ی و مبارزه برا   یدار  است که قدم در راه مردم      ی از سرانجام کسان   ییشگویها نماد پ   آن ستون 
ران یـ  از پ  یا هر پـار  یـ ا بـه تعب   ی چرا که آن هفت مرد دالور و دادگر          ؛ گذاشته بودند  یدادورز

و » بودنـد ده یـ  را گـوش تـا گـوش بر   یسر هفتاد اربـاب و مباشـر و تفنگچـ   «، »ییهفت بلوا «
ۀ هفت دزد، هفـت ارقـ     «ها را     حکومت، آن  یول. خواسته بودند که نرخ گندم را ارزان کنند       

ــی ــاموس، هفــت خ ب ــتین ــه ان ــه کــار خان ــم» دوش ب ــ قل ــد و آن گــاه آن یداد م ــه  کن ــا را ب ه
هـا دوغـاب     دهد و بـه درون سـتون       یها قرار م   ن شکل ممکن، در درون ستون     یبارتر خشونت

عمـو    چون خانیها نماد کسان آن ستون. ج و در طول چند روز     یه تدر  آن هم ب   ،زدیر یگچ م 
 یا بـرا  یـ ستادن و   یـ  و بـر سـر پـا ا        ن زنـده مانـد    ی است که برا   ی آن کسان  همۀو  محمد     گل و

ر شدن شکم است و نه      ی که تنها س   ین امکانات زندگ  یتر ها از کم   تی خود و رع   یبرخوردار
   .)534ـ 533 /2( اند هتر، صدا به اعتراض بلند کرد شی بیزیچ

 از کنـار زده شـدن موانـع        ی مـارال، نمـاد    لۀیوسـ بـه   محمد     گل  دست یدرآوردن خارها 
 .)2/455( ا خــانواده از ســر راه اســتیــ زن ی چــون دالور ـ بــا همدســت  یکوچــک ـ کــسان 
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قـت  ین حق ی کننده با ا   یز داللت همساز  یر و عباسجان ن   ی خداداد پدر قد   ییر شدن کربال  یگ نیزم
 است در برابـر نظـام       ی دامپرور دورۀ از مظاهر    یکی، که   ی و شتردار  یساالر فله قا دورۀاست که   

 خداداد و کشتن    ییتصاحب شتران کربال  . ک شده است  ی به اضمحالل خود نزد    یتیارباب و رع  
ک ی یی و درگذشت خداداد، زوال نهای بندار در نقش مباشر ارباب آالجاقی بابقللۀیوسها به  آن

  .)3/947  و2/562 (گذارد یش میگر را به نمای ددورۀدوره و اوج قدرت 
 بـه   یزمان بـا احـضار نـادعل        و پاره کردن دو گوسفند، هم      ینادعلۀ  ها به گل    گرگ حملۀ

دن یـ  بلع ی بـرا  یز کردن آالجـاق   یشگو است که دندان ت    ی نماد پ  ی، نوع ی ارباب آالجاق  لۀیوس
 ی نـادعل  یهـا  نی زمـ  دیـ  خر یدر ماجرا . دهد ی را نشان م   ی چون نادعل  ی کوچک یدارها نیزم
 بـا   یاو و آالجـاق   . کـاره اسـت     کار و در واقع همه     واسطۀ است   ی نادعل ی بندار که دای   یبابقل
 کمـک، از  ی شده است به جای در نادعلی که باعث اختالالت روان   یا هاستفاده از حادث  سوء

 .)740ـ3/739( دنکن ی حمله م  ینادعلۀ  ز از پشت به گل    یها ن  گرگ. زنند یپشت به او خنجر م    
 مـال و    یهـوا «: کند یه م ی را به گرگ تشب    ی مثل آالجاق  ییها ، آدم یر در گفتگو با نادعل    یقد

بـرف دارد   ابان پر یک ب یان  ین است که آدم م    ین دوره مثل ا   یدر ا . ات را هم داشته باش     حشم
 او  ینند، ک ی مراقبش هستند که بب    ییها  گرگ یها  اما چشم  ،د نداند یخودش، شا . رود یراه م 

. ستندیـ ها از آدم غافل ن ن چشمیک دم ای. دیآ یمشود و به زانو در یش کرخ م یهادست و پا  
داشـان  یواش پیـ  واشیـ ات کـرده،   جیلقنـد و بـوران گـ       ی م ی تو کم  یها دند قدم ین که د  یهم
 .)3/750(» گـر کـار تمـام اسـت       یات کردنـد، د     کـه دوره   یوقت. کنند یات م  شود و دوره   یم

ب ـ استسقا گـرفتن ـ در آغـاز جلـد شـشم و در هنگـام       ش به آیر ماه درویناپذ یریحرص س
 یط و مردم است کـه همگـ       ی حاکم بر مح   ی از حال و هوا    ینی نماد ریبازگشت از شهر، تصو   

 خـون ۀ ها تشن ها و ارباب   یدولت. اند هدا کرد یمحمدها پ   به گل  یابی  دست ی برا یدیاق شد یاشت
وسـتن  یافتن و پیـ  یتار در جستجو  ام مبارزه و س   ی از پ  یهستند و مردم مشتاق آگاه    محمد    گل

ــشن ــر گــرفتن و جاسوســ ۀ و عباســجان ت ــ .)6/1505(  کــردنیخب ــان جــا، وقت ــه ی در هم  ب
فـساد و  شـود، قـصد آن اسـت کـه درون پر      ی عباسـجان اشـاره مـ      »ۀدیـ جو  کـرم  یهـا  دندان«

ش ی از آن هستند ـ نما یزیآم هیها داللت کنا  و مضر او ـ که دندان یز و وجود موذیآم نکبت
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ه ی تـشب  ی خـداداد عباسـجان را بـه مـوش کـور           یی، پدرش کربال  یگری د یدر جا . ه شود داد
 ی و در جـا .)9/2328(ده است یاش را جو شهیر شده است او ر    یگ نیکند که تا پدرش زم     یم
 خاک کف کوچه هـم  یچ کس ضرر ندارد، اما بودنت برای ه ینبودنت برا «د  یگو یگر م ید

  .)9/2331(» ضرر دارد
 بـه  ین گـروه از مـأموران دولتـ    یر شـدن بـا دومـ      یـ پـس از درگ   محمـد     گـل  یدن پـا  یلنگ
 حادثـۀ  است اما    ی جنگ یها  در عرصه  یعی کامالً طب  حادثۀک  یب، اگر چه    ینا  خان یفرمانده

ام از نظـر نداشـتن      یـ  ق یدن پـا  یـ محمـد دارد؛ لنگ     مثل الل بودن فرزند خان     یتی وضع ،دنیلنگ
نـام بـودن پـسر        بـی  .)7/1941(هـا     هـدف  هـا و   اسـت یهـا و س    برنامه و نامعلوم بودن خواسـت     

 نـام ۀ  کـه وارونـ    »دلحمـ م«دن او بـه     یـ  اسـت امـا نام     یعـ یطبری غ یمحمد، اگـر چـه انـدک       گل
 ی شدن است، داللت معنادار    ی که زمان پدر در حال سپر      ی آن هم در زمان    ،استمحمد    گل

ر پـدر و    ی پـسر از مـرام و مـس        یدار راثیـ  از آن، م   یرویـ ت پدر به پـسر، و بـه پ        یبر انتقال هو  
هـا بـه    یشیـ  شدن صـبرخان، چوپـان کلم  ی زخم .)10/2750( ر مبارزه است  ینامنقطع شدن س  

بـت و   یبـا دشـمنان، هـول و ه       محمـد      گـل  ییاروین رو یتر از آخر   شی پ ی پلنگ، اندک  لۀیوس
 دسـت در دهـان پلنـگ    ییگـذارد کـه گـو    یش میمحمدها را به نما  ت گل ی وضع یخطرناک

 و یآلـودگ   تـب .)10/2708( ن کـار چـه خواهـد بـودن        یـ اداست کـه عاقبـت      یو پ ؛  اند هکرد
شود عمق آن هول و هراس را        یت گذاشته م  ی بعد به روا   یز که مدت  ی صبرخان ن  ییگو انیهذ

 یهــا  راههمــۀهــا،  یرگریهــا و عــدم تــدب یبرنــامگ  بــیلیــگــذارد کــه بــه دل یش مــیبــه نمــا
 ۀنـ ی از تـن دادن بـه گز       ریهـا را نـاگز     بنـدد و آن    یمحمـدها مـ     گل یانه را به رو   یجو مسالمت

   .)10/2757(کند  ی دشمن میروهای از نیشمار  بی با انبوهییارویرو
 یل هـم البتـه در حکـم مثـال    یـ ن تمثیـ ا. ل آشکار وجود داردیک تمثین کتاب تنها    یدر ا 

 اثبـات  ی بـرا یان کـالم خـود از آن بـه عنـوان استـشهاد          یها در م   تی از شخص  یکیاست که   
 یخـوب ۀ  انـ ی چندان م  یستی و رمانت  یستیات رئال یداست که ادب  یفته پ ناگ. کند یسخن استفاده م  

.  اسـت یستیات سمبولی ادبیها مجموعهریل از ز ین که تمث  ی به خاطر ا   ؛ ندارد یلیات تمث یبا ادب 
ا بـه   یـ ها را به داخـل صـحن حمـام           اش است که آن    مون با بچه  یک م یت  یاما آن مثال، حکا   
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. کننـد  یمـ تـر    ر آن را داغ و داغ     یـ اندک انـدک ز   اندازند و    یشت داغ م  تک  ی درون   یتیروا
ش یر پـا  یـ کند و بـه ز     یاش را مچاله م    شود، بچه  یمون از تحمل گرما ناتوان م     ی م ی پاها یوقت
  کـه  یآن هـم در زمـان     . زنـد  یمـ محمـد      گل یعمو برا  ن مثل را خان   ی ا .)8/2121(گذارد   یم

ود او اهـل صـداقت و       چـون خـ   .  شـده اسـت    یها گرفتار سردرگم   از رفتار ارباب  محمد    گل
دانـد کـه     ینمـ محمـد      گـل  .یگـ یانـد و چنـد رو      اسـت یها اهل س    است اما ارباب   یگیرو کی

ل کـار   یـ او در اوا  .  خـود هـستند    یشه طرفدار حفظ منافع طبقات    یصاحبان ثروت و قدرت هم    
 کـسب   لۀیوسـ  یز از جهـات   یـ هـا ن    از آن  ی بعـض  ی بـرا  یها ندارد و حت     با ارباب  یزیچندان ست 

 اسـت کـه   ی و باالتر از آن، قـدرت فروشد یها م  به آنیخرد و اجناس یاسلحه م. درآمد است 
هـا   اما حال که با اربـاب     . ستدیخان افغان با    چون جهن  یشرارتان پر یتواند در برابر قاچاقچ    یم

 ل شـدن  یتبـد . ت و منـافع اسـت     یگر صحبت از حراست قدرت و موجود      ی د ،در افتاده است  
ها هـم نداشـته       به کار ارباب   ی اگر کار  ی، حت یو مردم  یک قدرت قاهر محل   یبه  محمد    گل

زه و جـرأت    یـ هـا انگ   ب، بـه دهقـان    یـ ن قـدرت رق   یها خطرناک است؛ چون ا      آن یباشد، برا 
خواهند او را مثل آن  ی ماند هها حاال که احساس خطر کرد   ن است که آن   یا. دهد یشورش م 

  .  کنندی، قربانمونی مبچه
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