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Introduction 

Oral folk literature is one of the main categories of folklore which 

include lyrics, lullaby, puzzle, stories, myths, similes, ironies, and 

proverbs. Oral literature is taken from the ethnic culture which is 

transferred generation to generation so that the beliefs, customs, 

ethics, ideas, imaginations and the lifestyle of the people could be kept 

alive. Proverbs and ironies are important aspects of folk culture and a 

reliable source for understanding the culture of a people. Proverbs 
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should be considered as a link between the official and oral literature 

since many literary features such as rhythm and rhyme, metaphor, 

simile, and brevity could be found there. The literary devices, 

accordingly, are evident in Dowlatabadi's works. He believes that art 

cannot happen without imagination. This is one of the features of his 

works. 

Aims and research questions 

Among the contemporary authors, Mahmoud Dowlatabadi is a skilled 

one familiar with the folk and local expressions of Khorasan, most of 

which could be observed in Kelidar, Missing Salouch, and The passed 

days of old people. The author has employed the aesthetic capacity of 

literary devices in order to present his thoughts and improve the 

quality of his narration. Therefore, analyzing the content of ironies 

and proverbs in Mahmoud Dowlatabadi's works could be helpful in 

understanding his ideas. This study, however, aims to present a 

thematic classification of such literary devices in selected novels of 

Dowlatabadi. In other words, the research questions are: what 

functions do proverbs and ironies play in Mahmoud Dowlatabadi's 

novels? What thematic classifications could be extracted in these 

novels? 

Discussion 

Mahmoud Dowlatabadi pays particular attention to the common 

people's culture. He tries to represent different aspects of low-class 

people, particularly their customs and traditions. In fact, the realistic 

atmosphere in the novels makes the reader sympathize with the 

characters. Proverbs and ironies in Kelidar, Missing Salouch, and The 
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passed days of old people follow the same line. It could be stated that 

his novels function like an encyclopedia in which one can find much 

information about customs, traditions and, lifestyles of the rural areas 

and small cities. In addition, analyzing the geographical and 

environmental aspects of these people, and their social, ethnic, and 

local features could be a significant point as well. Although Mahmoud 

Dowlatabadi tries to keep his language simple without much linguistic 

complexity, this does not mean that he does not employ rich language. 

Unlike other novelists of his time who attempted to write in simple 

language, he has distanced himself from their vocabulary and 

structures, turning to the poetic language. He has been creative in the 

themes imbedded in Kelidar. In this respect, the employment of 

purposeful ironies and proverbs has a direct impact on representing his 

thoughts and ideas. 

One of the approaches this writer uses in terms of proverbs and 

ironies is to represent and describe partly the social and cultural 

aspects of the traditional society. Through a critical perspective, he 

has employed an indirect method to write his descriptions. He has 

identified the social and cultural weaknesses of the society to be 

represented in his novels and characters playing their role in different 

settings, so that his critical ideas could be transferred to the readers. It 

goes without saying that he has not merely employed proverbs and 

ironies for this purpose, but they have been the main devices as they 

can transfer important and deep themes in a short possible time. He 

has imbedded a huge part of his ideas in his novels and has critically 

analyzed different parts of society, politics, culture, ethics, among 

others. If the author did not use proverbs and ironies in transferring the 

themes, the aims of the story would not be understandable for the 
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reader easily, making them confused. Therefore, He tries to 

meticulously put the proverbs and ironies in use within the story lines.  

Conclusion 

This study analyzed the content of the proverbs and ironies in Kelidar, 

Missing Salouch, and The passed days of old people. The findings 

indicated that the religious and ideological concepts are prevalent in 

these works since such folk concepts are common among the lower 

classes of the society. The characters of the novels are usually chosen 

from these classes and the employment of the religious elements in 

proverbs and ironies could make the characters more real. Irony is one 

of the literary devices that Dowlatabadi uses the most. In addition, one 

can detect certain changes in the proverbs and ironies as the author 

was under the influence of the Sabzevari accent, though without much 

change in the meaning. The themes are nonconformity with the cruel 

ruler, cruelty and murder of the security officials, the government's 

attempt to keep the status que with regards to the relationship between 

the master and slave, the dark political atmosphere, and political 

unwilling of the people. Studying the novels, one could extract 350 

proverbs and ironies, in that, 200 were proverbs and 150 ironies. 

 

 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0310 فروردین و اردیبهشت، 34، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.43.3.6 

 

 هایرمان در ات عامیانهکنای ها والمثلضربای مایهدرونبندی طبقه

 آبادیمحمود دولتبرگزیدة 

 ه(مردم سالخورد شدةزگار سپریکلیدر، جای خالی سلوچ و رو)مطالعة موردی: 

 4مفیروزی مقدّ محمود، 3علوی مقدم مهیار، 2* علی تسنیمی، 1رجبعلی صالحی

 (41/00/0311پذیرش:  01/10/0311)دریافت: 

 چکیده

های فرهنگ عامه گیری از ظرفیتآبادی با کاربرد شگردهای متنوع ادبی و با بهرهمحمود دولت

کلیدر، جای خالی های ویژه در رماننای آثار داستانی خود بهالمثل و کنایه بر غازجمله ضرب

تر ها را در نگاه مخاطب، جذّابافزوده و این رمان شدة مردم سالخوردهروزگار سپری و سلوچ

ای و محتوایی مایهبندی درونـ تحلیلی، طبقه کرده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی
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و نقش این  دست داده شدههای مذکور بهفته در رمانکار رها و کنایات بهالمثلاز ضرب

آبادی کاویده شده است. نتایج های محمود دولتهای ادبی عامیانه در بازنمایی اندیشهگونه

اجتماعی »های مایهها دارای درونها در این رمانها و کنایهالمثلدهد که ضربتحقیق نشان می

شناسی متن های زیباییهستند و با زمینه« میاخالقی و تعلی»و « سیاسی»، «و فرهنگی

های دینی و ایدئولوژیک مایهدارای درون های ادبی عامیانه،گونه همچنین، این اند.درآمیخته

های برگزیدة ها، در سبک زندگی مردم عادی جامعه بازتاب دارد و در رماناست و این گونه

 شود. آبادی به گستردگی دیده میمحمود دولت

، کنایه، المثلضربفرهنگ عامه،  های برگزیده،رمانآبادی، محمود دولت کلیدی: هایهواژ

 بندی.طبقه

 .مقدمه0

رود که شامل شمار میهای مهم دانش عوام یا فولکلور بهدب شفاهی عامه از شاخها

و  ، کنایه هاهاها، اساطیر، مثلها، قصهها، چیستانها، الالییای عظیم از ترانهمجموعه

شود. ادب شفاهی برگرفته از فرهنگ قومی است که از نسلی به نسل ها میالمثلضرب

ها، تخیالت و شود تا باورها، معتقدات، آداب و رسوم، اخالق و اندیشهدیگر منتقل می

 (.2، ص.0402 ذوالفقاری، د )در یک کالم زندگی آنان را بازتاب ده

بسیار مهم فرهنگ عوام و سند معتبری  هایها یکی از شاخهها و کنایهالمثلضرب

نقطۀ اتصال ادب  را باید المثلربهستند. ضسرزمین  هربرای شناخت فرهنگ مردم 

وزن و آهنگ، صور ل های ادبی ازقبیویژگی همۀزیرا  دانست،ادب شفاهی  ارسمی ب

عۀ آثار ای که در مطالنکته شود.دیده میدر مثَل خیال، استعاره و تشبیه، ایجاز و اختصار 

پردازانۀ آن است. او کند، جنبۀ خیالآبادی ذهن خواننده را به خود مشغول میدولت

های (. از ویژگی210، ص.0431تن، )چهل« هنر بدون تخیّل ممکن نیست»معتقد است: 

پردازانه و شاعرانه است. گویی وی در مرز واقعیت و برجستۀ آثار او غلبۀ جنبۀ خیال
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خورد. به همین چشم میوضوح بهزیده و چیرگی خیال بر واقعیّت بهخیال، تخیّل را برگ

نویسد: چنین می کلیدرترین اثر او یعنی دلیل است که رضا براهنی درمورد درخشان

، ص. 0431)براهنی، « ای با تصاویر پربار شعری در جامۀ نثر استکلیدر حماسه»

سادگی عبور یک مفهوم به آبادی از کناراندیش و بارور دولت(. ذهن خیال2114

کند و تا یک مضمون را از زوایای گوناگون در مقابل دیدگان مخاطب بر پردة نمی

گیری از گیرد. این است شگرد برجستۀ او که در بهرهنمایش ننشاند، آرام و قرار نمی

المثل کنایه و مثل از دیگر نویسندگان وی را برجسته کرده است. عنصر ادبی ضرب

تی بیاورد تا بر که گوینده قصد دارد برای مدعای خود حجّ رودکار میزمانی به

و آن را در نگاه  (83، ص. 0401داری، )تمیم مهر تأییدی بزند یشهای خوگفته

المثل، ایجاد مخاطب، متقن و باورپذیر جلوه دهد. بنابراین، فسلفۀ اصلی کاربست ضرب

 است.حس رضایت در مخاطب در ارتباط با موضوعی خاص 

ی عمیقی امعن، هر یک های زیریندر الیهها نیز سخنان رمزداری هستند که کنایه   

کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد »اند: که در تعریف آن آوردهچنان .وجود دارد

ای هم که ما را از معنای ظاهری، گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینۀ صارفه

 ابتداکنایه در  .(280، ص.0401)شمیسا، « وجود نداشته باشدمتوجه معنای باطنی کند، 

های دیگر جامعه رواج در میان گروه تدریجبهآید و وجود میبین دو نفر یا دو گروه به

های خاصی است که قبیله و ملتی کنایه ،یابد. به هر حال، در فرهنگ هر خانوادهمی

ت با زمینه و علّ ییافراد یا آشنا با فرهنگ آن ییها در گرو آشنادریافت مدلول آن

 (.201ص. ،)همان هاستپیدایش آن کنایه

ها و بروز نوعی گسست معنایی شرط امکان عدم درک صحیح از برخی کنایهبا این پیش

های فرهنگی مشابه در بعضی از موارد، دلیل عدم تجربهدر متن تولیدی وجود دارد، زیرا به

 ها وجود ندارد.نی از مفهوم برخی کنایهسابین گوینده و شنونده درک یک
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رسد که به قول خودش آبادی زمانی به اوج خود میانگیز آثار دولتهای خیالجنبه

(. بدین روی قلم 034، ص.0431تن، گیرد )چهلقرار می« در حالت وجد و خلسه»

 گیری از کنایه و مثل در حالآبادی به سوی وادی خیال و بهرهختۀ دولتیسافسارگ

فردی است که از دیگر نویسندگان تاختن است و این ویژگی برجسته و منحصربه

 متمایز شده است. 

المثل که تأثیر آن در ارتباط با ضرب تعدد روایات است ،های ادبیات عامهیکی از ویژگی

در پی بردن به فضای فکری، ها ها و کنایهالمثلبررسی ضربشود.  و کنایه هم دیده می

. امثال طی هزاران سال در های مختلف اثری مطلوب داردرفتاری سرزمین فرهنگی و

میان اقوام مختلف جهان شکفته و نشر یافته و در هر کشور برحسب اختصاصات 

قومی، فرهنگ، آداب و سنن، مذهب و حتّی وضع جغرافیایی و سیاسی آن کشور، 

 (.8، ص.0482اند )شکورزاده، های خاصی پیدا کردهویژگی

های زیرین و ها در الیههای اجتماعی آنای از بافت فرهنگی مردم فارغ از طبقههشمّ

 شود.ها دیده میالمثلها و ضربروساخت کنایه

 ها و روش تحقیق. بیان مسئله، پرسش1-1

است که با مهارت  نویسندگانی ازجملهآبادی در بین نویسندگان معاصر، محمود دولت

ی بومی هاو کنایه عامهامثال، اصطالحات ای های رسانهاز ظرفیت و استادی تمام

از این حیث،  است.برای انتقال افکار خود به مخاطبان بهره برده  )منطقۀ خراسان(

تر برجسته شدة مردم سالخوردهروزگار سپری و کلیدر، جای خالی سلوچ هایرمان

ر ادبی، از آن برای شناسانۀ این عناصهای زیباییبر قابلیتهستند. نویسنده عالوه

های خود و تقویت فرایند بازگویی روایت استفاده کرده بازنمایی بخشی از اندیشه
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ها در آثار داستانی محمود المثلها و ضرباست. بنابراین، بررسی محتوای کنایه

 ای در پی بردن به خط سیر فکری او دارد. آبادی اهمیت ویژهدولت

های ای این گونهمایهبندی درونواکاوی طبقههدف و مسئلۀ اصلی این پژوهش، 

آبادی  و درپی پاسخ به این های برگزیدة محمود دولتادبیات عامه در رمان

آبادی چه های برگزیدة محمود دولتالمثل و کنایه در رمانهاست که ضربپرسش

در  های ادبیات عامهای از این گونهمایهبندی درونکارکردهایی دارند؟ و چه طبقه

 دست داد؟ آبادی بههای برگزیدة محمود دولترمان

ای ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی   

روزگار  و کلیدر، جای خالی سلوچهای تدوین شده است. جامعۀ آماری تحقیق، رمان

ها و المثلاز ضربها، شماری و مطالعۀ موردی نمونه شدة مردم سالخوردهسپری

 روش ای،کتابخانه صورتبه اطالعات گردآوری روشکار رفته است. های بهکنایه

 است.  روش استقرایی )ازجزء به کل( استداللی، و روش کیفی صورتبه هاداده تحلیل

 . پیشینة تحقیق1-2

نویسی فارسی معاصر است. های شاخص در عرصۀ داستانآبادی از چهرهدولت

( در 0403رو، تحقیقات بسیاری در ارتباط با آثار او صورت گرفته است. اسدی )ازاین

 و کلیدر، جای خالی سلوچهای نامۀ خود به بررسی و تحلیل فرهنگ عامه در رمانپایان

پرداخته است. در این تحقیق، به محتوای  شدة مردم سالخوردهروزگار سپری

در آثار مذکور اشارة مبسوطی نشده است. ها و نیز کارکرد آن ها و کنایهالمثلضرب

ها بندی مثلای به بررسی و طبقه( در مقاله0401همچنین، داوودبیگی و همکاران )

براساس معیارهایی چون: خلق و ابداع، ساختار، معنا، مقصود، لحن و ریشه در جلدهای 
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پژوهش  گرفته در اینهای صورتبندیاند که با دستهپرداخته کلیدرسوم و چهارم 

 تفاوت دارد.

المثل و کنایه در های ذکرشده، تاکنون به نقش دو عنصر ضربباوجود پژوهش    

های های این گونهمایهبندی مدوّنی از درونای نشده و طبقهآبادی اشارههای دولترمان

بار به این خأل رو، تحقیق حاضر برای نخستینادبیات عامه صورت نگرفته است. ازاین

 پردازد و مسبوق به سابقه نیست.قاتی میتحقی

 . بحث اصلی2

های خود به فرهنگ مردم معمولی جامعه توجه کرده آبادی در داستانمحمود دولت

است. او ابعاد متنوعی از زندگی قشرهای سطح پایین جامعه را در آثار خود انعکاس 

ضای رئالیستی ها و باورهای این گروه پرداخته است. درواقع، فداده و به آیین

های عینی کند که او از مصداقآبادی ایجاب میهای محمود دولتگرفته در نوشتهشکل

برداری کند تا مخاطب ارتباطی ژرف و ها بهرههای معمولی داستانو  زندگی شخصیّت

کلیدر، های هایی که در رمانها و کنایهالمثلشده برقرار کند. ضربدوسویه با آثار خلق

بازتاب دارد، در راستای تحقق  شدة مردم سالخوردهروزگار سپری و ی سلوچجای خال

های او رمان»کار گرفته شده است. به این اعتبار بدیهی است که این اهداف نویسنده به

 ،رسوم ،از اطالعاتی دربارة آداب شاررس، باشد المعارفی از همه چیزةرهمچون دای

، بررسی نینچهای کوچک. همرستانها و کیفیت زندگی مردم دهات و شهسنت

های اجتماعی و زیست مردم دهات و خصلت خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی محیط

آبادی سعی (. اگرچه محمود دولت183ـ188صص. ،0411)میرصادقی، « قومی و محلی

کند کالم خود را تاحد امکان ساده و به دور از تعقیدهای لفظی و معنایی بازگو کند، می

برخالف رسم رایج ن مهم او را از غنی کردن سخن بازنداشته است. او ولی ای
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از دیدگاه سبک نگارش و »داشتند،  تمایلنویسی به سادهآن دوران که نویسان رمان

تر گیرد و به زبان شاعرانهها فاصله میهای دستوری از آنها و ترکیبکارگیری واژهبه

رمان، در انتخاب مضامین به ابتکاراتی دست  تغییر در زبان نوشتاربا آورد و روی می

. در این رابطه، (8، ص.0432)شهپرراد، « استنمای آن تمام ۀنیآی کلیدرزند که می

های های فراگیر و بومی در بازنمایی اندیشهالمثلاستفادة هدفمند از کنایات و ضرب

های این گونهآبادی اثری مطلوب و مستقیم داشته است. او با کاربست محمود دولت

های مذکور شرح داده و بخشی از ادبیات عامه، بخشی از منظومۀ فکری خود را در رمان

ساختار جامعه، سیاست، فرهنگ، اخالق و ... را با نگاهی نقادانه کاویده است. اگر 

شده قابل هضم بسا مفاهیم مطرحگرفت چهچنانچه نویسنده از مثل و کنایه بهره نمی

شد. بنابراین، دولت ها میفهمیبرد و دچار کجپی به اصل مطلب نمی نبود و خواننده

ها و الی داستانالمثل و کنایه در البهجا از ضربآبادی با ذهن خلّاق  به موقع و به

رویدادها استفاده کرده است. درادامه، محتوای اصلی این عناصر برای آگاهی از بخشی 

 شود.لیل میاز خطّ سیر فکری نویسنده بررسی و تح

 «اجتماعی و فرهنگی»ها و کنایات با رویکرد المثلبندی ضرب. طبقه2-1

المثل و کنایه، های ضربآبادی به ظرفیتیکی از رویکردهای اصلی محمود دولت

اجتماعی و فرهنگی جامعۀ عمدتاً سنتی ایرانی بوده  ئلبازنمایی و تشریح بخشی از مسا

های غیرمستقیم به تشریح رویکردهای بته با اتخاذ روشاست. او با نگاهی انتقادی و ال

های فرهنگی و انتقادی خود پرداخته است. نویسنده با شناسایی نقاط ضعف شاخصه

های گوناگون و قرار دادن ها بازتاب داده و با خلق شخصیتاجتماعی آن را در رمان

ش شده است. طبیعتاً او های مختلف، موفق به تبیین افکار نقادانۀ خویها در موقعیتآن

المثل و کنایه برای تحقق این هدف استفاده نکرده است، ولی این عناصر صرفاً از ضرب
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المثل و کنایه مفاهیم مهم ویژه آنکه ضربیکی از ابزارهای اصلی نویسنده بوده است، به

 دهند. ترین زمان به مخاطب انتقال میو عمیق را در کوتاه

آبادی، نگاه ابزاری گی و اجتماعی در آثار محمود دولتهای فرهنیکی از سویه

جای خالی در رمان « آب از آب تکان نخوردن»مردان به زنان است. استفاده از عبارت 

، نگرش نادرست برخی از مردان را بازنمایی کرده است. در بخشی از رمان، یکی سلوچ

بستگی خود به جنس نیاز بودن و عدم واهای مرد از موضعی برتر، بیاز شخصیّت

بگذار برود. گور پدرش. آب هم از آب »دهد: مؤنث را با بیانی تحقیرآمیز شرح می

(. این 28، ص. 0400آبادی، )دولت« شوی؟های بیتکان نمی خورد. مگر کم هستند زن

به زنان در بین عوام اجتماع و فلسفۀ طرز بیان نشان از عدم درک مطلوب مردان نسبت

ث و نقش آن در رشد و تعالی شخصیت مردان دارد. موضوعی که با وجودی جنس مؤن

بررسی است، نگاه عوام به آبادی قابلها در آثار دولتالمثلعنایت به کنایات و ضرب

در ارتباط با شخصیت « شت کسی از بام افتادنت»کارگیری اصطالح زن ومرد است. به

بازنمایندة این طرز فکر و ضعف  ،روزگار سپری شدة مردم سالخوردهدر رمان « ملیحه»

ظاهراً رسم »فرهنگی در جامعۀ ایرانی است. دربارة پیدایی این اصطالح آمده است: 

تشت جهازی  ]است[، آمدهبوده است برای رسوا کردن عروسی که باکره از آب درنمی

آبادی بیان . محمود دولت(133ص. ،0418)شاملو، « او را از بام به حیاط پرتاب کنند

گیرد که کند که ارتباطی خارج از عرف میان ملیحه و پسر همسایه )سامون( شکل مییم

سونگر شود و از سوی هژمونی خشن و یکپس از آشکار شدن آن، دختر رسوا می

گفت و کردار ملیحه در همان عالم »گیرد: مردانه مورد سرزنش و غضب قرار می

شاید یکی  ...او کرده بود و دیری نپایید های زنانۀ ه جاذبهکودکی ذهن سامون را متوجّ

« تشت رسوایی ملیحه از بام پایین افتادها که دو سال بعد از شروع همسایگی عبدوس

 .(123/ص. 0، ج. 0431آبادی، )دولت
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های منفی جامعه است که معموالً بیانگر چاپلوسی و تملق ازجمله ویژگی

ت. اگر این ویژگی موردپسند های گوناگون اجتماعی اسهای عمیق در الیهضعف

کند و بخش بزرگی از نهادهای صاحب قدرت باشد، فراگیری آن شدت بیشتری پیدا می

کشاند. های خود به این سمت و سو میاعضای جامعه را برای تأمین خواسته

بادمجان »کار بردن عبارت با به شدة مردم سالخوردهروزگار سپریآبادی در رمان دولت

رود کار می، این موضوع را بازتاب داده است. این اصطالح برای کسی به«چیندور قاب

)شاملو، « ه قرار بگیردکوشد موردتوجّمی ،خدمتیز راه چاپلوسی و غلو در خوشا»که 

آبادی از رفتارهای دوگانه و مزوّرانۀ گروهی از افراد سخن . دولت(211، ص.0418

ن به اهداف خویش، از روی عدم گوید که برای جلب رضایت حکومت و رسیدمی

کنند و هیچ معیار ثابت و مشخصی در برخورد با مسائل گوناگون صداقت رفتار می

اعتبار کردن این شود که سعی دارد برای بیندارند. در مقابل، از فردی یاد می

فرستد رد دکتر اول آدم می»ضدّفرهنگ تالش کند و منافع چنین افرادی را ازبین ببرد: 

باشی و های حکیمهزنکوقت در اختیار خانوادة حکومتی باشد و خالها که تماماغنی

 .(01/ص.0، ج.0431آبادی، )دولت« کندرا از در بیرون می چینبادمجان دور قاب

آبادی است. های آثار داستانی دولتمایهشرح مناسبات بینافردی نامطلوب یکی از بن

اده از کنایه، این مفهوم را بازنمایی کرده است. های گوناگون ازجمله استفاو به شیوه

)دهخدا، « نهایت دشمنی با کسی»به معنی « سایۀ کسی را با تیر زدن»کاربست عبارت 

، ذیل مدخل(، به صورت تلویحی و ضمنی، فضای نامطلوب حاکم بر جامعه و 0483

طبقات  ویژهدهد و مشکالتی را که طبقات گوناگون جامعه بهاعضای آن را شرح می

ای مواجه هستیم که ، با خانوادهکلیدرکند. در رمان عامه با آن مواجه هستند، تبیین می

مناسبات سردی میان اعضای آن وجود دارد و سازش و محبّت، رنگ باخته است. 
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دهند و دشمنی عمیقی میان آن دو حاکم بلقیس و زیور روی خوش به هم نشان نمی

گروهی را به ن عبارت کنایی، کیفیّت مناسبات درونآبادی با کاربست ایاست. دولت

و  زدندسایۀ یکدیگر را با تیر میزیور و بلقیس این روزها »خوبی تشریح کرده است: 

 .(008/ص.0، ج.0433 آبادی،)دولت« دل خوشی از همدیگر نداشتند

ای که قانون وجود نداشته باشد، مناسبات میان افراد براساس قدرت در جامعه   

شود. به این معنا که هر اندازه توان جسمانی، نفوذ سیاسی و ... فردی بیشتر عیین میت

کند. طبیعتاً در چنین شرایطی، جامعه از باشد، امکان غلبۀ او بر دیگران افزایش پیدا می

شود. گیرد و شرایط نامطلوبی ایجاد میمعیارهای آرمانی و مطلوب فاصله می

ها را با ذکر عبارت گریز برخی شخصیتگفتمان قانون ،کلیدرآبادی در رمان دولت

دهخدا در توضیح این عبارت بازنمایی کرده است. « صابون به جامۀ کسی خوردن»

. (ذیل مدخل، 0483)دهخدا، « رسیدن ه کسیزیان و آسیب ب»کنایی آورده است: 

از بدی او ضرر یا آزارش به ما رسیده است. »است:  این باره آوردهامینی در  همچنین،

های ، یکی از نوچهکلیدر. در رمان (312، ص.0430)امینی، « ایمنصیب نماندهما هم بی

دفاع هستند ــ محمّد با زبان تهدید با مخاطبان خود ــ که عمدتاً کشاورزان بیگل

اگر توانیم به گردنش بار کنیم که می»کند: خواهی میها باجکند و از آنصحبت می

دها را بار کند و محمّ، سر هر فصل سهمیۀ گلاش بخوردونمان به جامهخواهد صابنمی

 .(0022/ص.3، ج.0433آبادی، )دولت« بیاورد قلعه میدان!

فقر و نبود امکانات رفاهی برای همۀ آحاد جامعه یکی از انتقادهایی است که در 

آثار بیانگر اجتماعی در این « من»شود. نمود برجستۀ آبادی دیده میهای دولتداستان

پذیری نویسنده و باور به رسالت اجتماعی ادبیات است. او شرایط حس مسئولیت

کند. درنتیجه، تالش او بر این بیند و لمس مینامطلوب زیستی مردم را از نزدیک می
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به « یک پا کفش، یک پا گیوه»های گوناگون بازتاب دهد. عبارت است تا آن را در رمان

ذیل مدخل( بازنمایندة این رویکرد ، 0483)دهخدا، « نیازمندی درنهایت فقر و»معنی 

پذیری تأثیر بیانگرکه  کار بردهآبادی مثل یادشده را با اندک تغییری بهدولت است. البته،

هیچ تغییری را در مقولۀ  ظاهری تغییراین است.  ۀ سبزوارگویش بومی منطق او از

شرایط  شدة مردم سالخوردهوزگار سپریررمان معنایی ایجاد نکرده است. نویسنده در 

دلیل عدم تمکن مالی خانواده قادر به پوشیدن کند که بهای را توصیف میکودکی مدرسه

ل اوّ من شاگرد» هایی یکدست نیست و باید البسۀ کهنۀ پدرش را بر تن کند:لباس

و  وه بودام گیام کفش و یک لنگهیک لنگهکالس خودم در دبیرستان شهر خودمان بودم. 

 .(142/ص.4، ج. 0431آبادی، )دولت «های کهنۀ بابام را پوشیده بودمرخت

وجود افراد ناسالم و کالهبردار در جامعه باعث ازبین رفتن اعتماد عمومی    

های کند. برآیند این وضعیت، گسستاعتماد میبه یکدیگر بیشود و مردم را نسبتمی

آبادی یکی از آورد. دولتوجود میمطلوبی را بهبینافردی و گروهی است که شرایط نا

 شدة مردم سالخوردهروزگار سپریهای جامعه یعنی کاسبان را سوژة خود در رمان گروه

ورزیده شدن »به معنی « مار خوردن و افعی شدن»دهد و با ذکر عبارت کنایی قرار می

، این موضوع (133، ص.0430)امینی، « تکاری و کارهای زشبازی و دسیسهدر حقه

مار خورده و اهالی شهر، مخصوصاً کاسب جماعت، »کند: اجتماعی را بهتر بازنمایی می

 .(301/ص.0، ج.0431آبادی، )دولت« افعی شده بودند

های اصلی در جامعۀ ایرانی عدم تقسیم درست ثروت در میان جامعه یکی از بحران

ی و اجتماعی بسیاری شده های فردها و آسیباست. این موضوع باعث ایجاد تنش

 شدة مردم سالخوردهروزگار سپری که در رمان« وعدة سرِ خرمن دادن»است. عبارت 

آبادی اعتراضات زنی را کند. دولتانعکاس پیدا کرده است، این مفهوم را تشریح می
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کند که از درآمد اندک همسر خود ناراضی است. با وجود کار دشوار و طوالنی بیان می

اش کافی آورد، برای تأمین مایحتاج زندگیدست میای که بهالزّحمه، حقاین فرد

های مالی این خانواده، شرایط نامطلوب بسیاری از نیست. نویسنده با اشاره به دغدغه

هم شد کار؟ صبح تا االی  ید که اینغرّمادر می»های ایرانی را بازگو کرده است: خانواده

. هنر دیگر چه جور شغلی وعدة سر خرمنهم آن !منغروب به ماهی صد و پنجاه تو

 .(414/ص.4همان، ج.« )است؟!

یکی از عوامل اصلی در پیدایی این بحران، سیستم نادرست کشاورزی است که 

دلیل منافع گزاف مالی که برای حاکمیّت و ـ رعیّتی بنا شده و به براساس نظام ارباب

گیرد. در این نظام شاهد ر اصالح آن قرار میداران بزرگ دارد، موانع بسیاری بر سزمین

رغم تالش و کار بسیار های عمیق اقتصادی هستیم، زیرا علیها و تبعیضعدالتیبی

شود. این کاستی اجتماعی از دید دهقانان، بهرة اصلی محصوالت نصیب ارباب می

ه ته دیگ کفگیر ب»، با ذکر عبارت کلیدرآبادی مغفول نمانده است. او در رمان دولت

کند که میانۀ زمستان آه در بساط ندارند ، کیفیّت زندگی مردمی را توصیف می«خوردن

بینی؟ هر سال زمستان، ها را میاین رعیّت»رسد: ها به اتمام میو اندوختۀ مالی آن

، ج. 0433آبادی، )دولت« خوردکفگیرشان به ته دیگ میدرست میانۀ زمستان 

به کودکانی اشاره  شدة مردم سالخوردهروزگار سپریان (. همچنین، در رم128/ص.2

شوند تا در تأمین بخشی از ها به کار اجباری فرستاده میشده است که از سوی خانواده

کند که کارهایی از این دست نیازهای اقتصادی خانواده شریک باشند. نویسنده بیان می

رد. بنابراین، کودکان بسیاری به گیهای مالی صورت میدلیل کاستیاز روی ناچاری و به

دلیل نبود سیستم درست اقتصادی و عدم تقسیم عادالنۀ ثروت در جامعۀ ایرانی قربانی 

آورند، زیرا همواره در دست نمیشوند و درک درستی از دوران کودکی خود بهمی
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ای پسر جان! آخر بابای تو چطور تو یک بُجُل بچه»کنند: محیط کار حضور پیدا می

کفگیرش جور کارها؟ رحم و مروّت که دارد. پس البد آید تو را بفرستد رد آنلش مید

 (.411/ص.2، ج.0431آبادی، )دولت« بدجوری خورده ته دیگ

برد زدن آبادی، فقر و نیازمندی بخشی از افراد جامعه را به دستطبق روایت دولت

ای مردم فقیر را خوانیم که عدهمی کلیدربه اموال مردم و راهزنی واداشته است. در رمان 

بردند. نبود امنیت اجتماعی یکی از نتایج منفی عدم گرفتار و اموال آنان را به یغما می

محمّد با ، گلکلیدرتقسیم درست ثروت در میان طبقات گوناگون جامعه است. در رمان 

وتمندان آید و از آنجا که ثرهای خود برمیمشاهدة این وضعیت درصدد تأمین خواسته

زند. در این برد میداند، به اموال آنان دسترا عامل پیدایی و تداوم چنین شرایطی می

شوند شناخته می« بره»و درویشان با صفت « گاو نر»رویکرد عیاری، ثروتمندان با صفت 

حساب منشی مذموم به« کش بودنبرّه»امری تأییدشده و « بریدن گوشت از بغل گاو»و 

گیرد، فراگیری این دیدگاه را در های داستان درمیگی که میان شخصیتآید. دیالومی

برای چی سر راه مردم فقیر بیچاره را »کند: محمد تشریح میمیان هواداران دوست

محمّد، ؟! ... دوستبریدیگوشت را از گردة گاو نر نمیگرفتی فقط؟ برای چی می

، 0433آبادی، )دولت« کش نبودبرهمحمّد، . دوستبریدگوشت را از گردة گاو می

 (.0800، 0124/ص.8ج.

شده است، در های خانگی که معموالً از سوی مردان علیه زنان اعمال میخشونت

شود. نبود قوانین حمایت از زنان در دوران گذشته و نیز، آبادی دیده میهای دولترمان

ها و بسترهای الزم را جهت این یرانی، زمینهفراگیری فرهنگ مردساالر در جامعۀ سنتی ا

ها و نیز، دلیل نگاه تحقیرآمیز شماری از مردان به آنآورد. زنان بهها فراهم میخشونت

دادند و هر نوع برخوردی نامطلوبی را عدم خودباوری تن به خواری و خفّت می
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به  ای خالی سلوچجرمان دادند. نویسنده در پذیرفتند و به قضا و سرنوشت ربط میمی

افتد و او کند که به جان دخترک خود میرفتار نادرست عباس )پدر خانواده( اشاره می

در بازنمایی این موضوع تأثیر « مثل حارث»دهد. اصطالح را مورد ضرب و شتم قرار می

ای ایدئولوژیک و دینی، سنگدلی مایهآبادی با نظرداشت بنشگرفی داشته است. دولت

کند تا عمق فاجعه را در نگاه مخاطبان سنتی، بهتر جلوه دهد. حارث شبیه می پدر را به

رحمی کشته است. حارث کسی است که دو طفالن مسلم را در کوفه با کمال بی»

، 0430)امینی، « رودکار میخوار بهرحم و خونرو، نام او برای اشخاص بیازاین

آبادی ا هوشمندی از سوی دولت، این شباهت بجای خالی سلوچ(. در رمان 100ص.

خوبی نشان دهد: کار گرفته شده است تا ماهیّت عامالن خشونت علیه زنان را بهبه

به طرفش رفت، رو به او ایستاد و  مثل حارثهاجر به کنج اتاق خزید. عباس »

روزگار (. همچنین، در رمان 8، ص.0400آبادی، )دولت« اش را به زمین کوفتتسمه

آمیز پدر خانواده در مواجهه با فرزندانش ، رفتارهای خشونتدم سالخوردهشدة مرسپری

و پیامدهای منفی آن یعنی عدم امنیّت روانی خانواده و گسست مناسبات میان اعضا با 

نه فقط نگرانی سامون که نگرانی نوران و سلیم هم »پدر، تشریح و بازنمایی شده است: 

اتاق فرو دود و با کوبش یک سیلی بر گونۀ گلیِ ... این بود که پدرشان مثل حارث به 

 (.03/ص.2، ج. 0431آبادی، )دولت« دخترک، فغان او را به آسمان برساند

 « اخالقی و تعلیمی»ها و کنایات با رویکرد المثلبندی ضرب. طبقه2-2

آبادی نمود دارد. اگرچه سویۀ های دولتهای اخالقی و تعلیمی در رماناشاره به آموزه

اصلی آثار داستانی او اخالقی و اندرزی نیست، اما نویسنده همواره به این مسائل 

صورت غیرمستقیم و ضمنی اشاره کرده و از یادکرد آن غافل نشده است. ساز بهانسان

ها و کنایات بوده است. یکی از ابزارهای مؤثر در تحقق این هدف، استفاده از مثل
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ترین زمان، ترین مطالب اخالقی در کوتاهر انتقال ثقیلای این عناصر دهای رسانهظرفیت

های نویسنده بازنمایی شود و در باعث شده است مفاهیم اخالقی بسیاری در رمان

 اختیار مخاطبان قرار گیرد. 

جویی است. نویسنده با یکی از موضوعات اخالقی، پرهیز از لجبازی و ستیزه   

اگر بگویم ماست سفید است، »و ذکر عبارت های او ، تشریح کنش«نبی»خلق شخصیت 

کرد ما نبی خیال می»، این رذیلۀ اخالقی را نکوهیده است: «گوید سیاه استاو می

او دو پاش را در  ،گفتیم ماست سفید استاگر ما میخواهیم. این بود که ش را میابدی

 .(81همان، ص. ) «ستکرد که نه، ماست سیاه ایک کفش می

ازگاری میان کنش و نتیجه است. به این معنا که اگر آدمی در موضوع دیگر، س

اندیشۀ رسیدن به هدفی است، باید اقداماتی متناسب انجام دهد. با نظرداشت این 

اش دور شود، قادر به فرض، انسانی که اهل ترس و ریاکاری باشد و از خود واقعیپیش

در « یش هم تر نشودخواهد از جوی بگذرد و پامی»تقویت شخصیتش نیست. مثل 

پرداختن به این موضوع بازگو شده است. امینی در توضیح این عبارت آورده است: 

(. 131، ص.0430)امینی، « ترین آسیبی هم نبیندخواهد کار خطرناک بکند و کممی»

هدف نویسنده از ذکر این مثل، تأکید بر این نکته است که اعضای جامعه زمانی 

های تری را تجربه کنند که ویژگیهتر بدل شوند و زندگی مطلوبتوانند به انسانی بمی

گویی، ریاکاری و ... را کنار بگذارند و از منفی وجود خود همچون: ترس، دروغ

گو و دزد هستید. شماها ... ترسو، دروغ»جویی صرف پرهیز کنند: طلبی و عافیتمنفعت

خواهید از آب رد نرود. می خواهید جایی بخسبید که آب زیرتانمیکنید و ریا می

 (.2204/ص.01، ج.0433آبادی، )دولت «شوید، اما نعلتان تر نشود

بار دیگر به این  شدة مردم سالخوردهروزگار سپریآبادی در رمان محمود دولت   

موضوع اخالقی اشاره کرده است. از دید او، آدمی با توجّه به کارهایی که انجام 

آبادی به زندگی دشوار و در چنته خواهد آورد. دولتدهد، دستاوردهایی را می
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های کند و شرایط کنونی را برآیند کنشسالی اشاره مینامطلوب عبدوس در دوران کهن

داند. زمانی که این فرد دارای قدرت بود و بر اعضای خانواده های جوانی میاو در سال

رو، کرد. ازاینخورد میها برتسلّط داشت، با کاربست هژمونی قهری و خشن با آن

هرچند به »پایگاه خانوادگی خود را در دوران پیری ازدست داده و تنها شده است: 

عقیدة من در اصل، خود عبدوس تقصیرکار بود و این چیزها نه فقط حقّش بود که 

آبادی، )دولت« کنیهرچه بکاری همان را درو میاند: برایش کم هم بود. از قدیم گفته

 (.201/ص.0،ج. 0431

کند که هرگز نگاهی ابزاری و آبادی به مخاطبان خود توصیه میمحمود دولت

گیری با افراد دیگر تا زمانی که طلبانه به افراد پیرامون خود نداشته باشند. ارتباطمنفعت

جای خالی رمان احساس نیاز وجود داشته باشد، امری نکوهیده و غیراخالقی است. در 

ها آمده است که چنین رفتاری را تجربه کرده و ز شخصیتشرح حال یکی ا سلوچ

تا محتاجش بودند، همه در او به چشم یک »برد: سر میهاینک در شرایط نامطلوبی ب

« چکیداز هر انگشتش کاری، هنری میکردند. به چشم کسی که صنعتگر نگاه می

 .(02، ص.0400آبادی، )دولت

شده تأکید دارد. به این معنا که ای انجامهآبادی بر کیفیّت کنشمحمود دولت   

کند و آدمی باید به کارهایی بپردازد که منافع معنوی و حتّی دنیایی او را تضمین می

هر کاری که »در معنای « تف سر باال )بودن(»مانعی در برابر تحقق آن نیست. عبارت 

 ،0430)امینی، « اش عاید عاملش بشودضرر به صاحبش بزند. هر عمل خالفی که نتیجه

روزگار رمان کند. در بخشی از این واقعیّت فردی و اجتماعی را تبیین می (001ص.

تف سرباال که من شما مثل خوبی دارید دربارة »آمده است:  سپری شدة مردم سالخورده

 .(381/ص.0، ج.0431 آبادی،)دولت« افتادانداختم تو یقۀ خودم میاگر تف می

شدة مردم روزگار سپریآبادی در رمان خالقی محمود دولتهای ایکی از توصیه   

ای که این است که هرگز در امور دیگران دخالت نکنند و به مسائل حاشیه سالخورده
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، شرح حال «سر کسی برای کاری درد کردن»ارتباطی به آنان ندارند، نپردازند. عبارت 

صالح وضعیت زندگی خود کنند و از اکسانی است که از این قاعدة اخالقی عدول می

سرشان برای غیبت کردن و حرف کنند. مردم خودشان این کار را می»شوند: غافل می

 .(308همان، ص. « )کنددرد می ،ها مربوط نیستزدن از چیزهایی که به آن

مبارزه با ریاکاری در فضای آن روزهای ایران، یکی از اصول بنیادی اخالقی در     

گشاید و ها زبان به اعتراض میی بوده است. او در این داستانآبادهای دولترمان

کند. از دید نویسنده، دور شدن آدمی از خود دولت و وابستگان به آن را نکوهش می

منزلۀ افول شخصیت انسانی وی است. کسانی که با ریاکاری درپی تحقق واقعی به

ایستۀ احترام نیستند. کنند، شاهداف خود هستند و از هیچ اصل مشخصی پیروی نمی

« جازم و پابرجای بودن بر یک عقیده»به معنای « یا رومی روم یا زنگی زنگ»عبارت 

رمان  محمد درکند. شخصیت گلاین مفهوم را تبیین می( ذیل مدخل ،0483دهخدا، )

های ابنای زمانه بیزار است و همواره با رنگ است. او از ریاکاری، نماد افراد یککلیدر

محمد تاب تزویر نداشت. نه در داد و ستد، گل: »کنداخصۀ ضداخالقی مبارزه میاین ش

، 0433آبادی، )دولت «یا رومی روم، یا زنگی زنگکه در دوستی و دشمنی چنین بود. 

 .(0112 /ص.3ج.

به شرایط اجتماع به حساب ای منتقد نسبتآبادی را باید نویسندهمحمود دولت   

های متنوّع انعکاس های اخالقی را با خلق شخصیّتخود، پلشتیهای آورد. او در رمان

داده و کیفیت کنش، گفتار و اندیشۀ این گروه را تشریح کرده است. در برابر، 

آبادی با ایجاد این تقابل آگاهانه در های مطلوب در آثار او کم نیستند. دولتشخصیت

تیز اخالق و ضداخالق است. متن، مخاطب را در موقعیتی قرار داده که گویی شاهد س

ای در ذهن مخاطب پدید آورده است تا او قادر به او از این طریق فضایی مقایسه
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تشخیص و ممیزگذاری میان نیک و بد شود. نویسنده به شرایط نامطلوب اخالقی 

ای در زندگی روزمرة خود جای عنوان شاخصهکند که دروغ را بهمردمی اشاره می

شناسم تا این مردمی که من می»گو کردن سخن راست گریزان هستند: اند و از بازداده

گویید که کنند. شما در این باره میدروغ در چنته داشته باشند، حرف راست خرج نمی

 (.384/ص.0، ج.0431آبادی، )دولت« یک رودة راست تو شکمشان ندارند

 «سیاسی»ها و کنایات با رویکرد المثلبندی ضرب. طبقه2-3

آبادی دانست. تا آنجا که های دولتهای اصلی رماناست را باید یکی از سویهسی

های سیاسی آن، امری نادرست پرداختن به آثار داستانی او بدون درنظر گرفتن ویژگی

های نویسنده با مسائل ساخت و روساخت اندیشهخواهد بود. بخش مهمی از ژرف

پوشی کرد. فضای سیاسی ایران م چشمتوان از این مهسیاسی گره خورده است و نمی

آبادی همراه با اختناق و سرکوب بوده است. در زمان خلق بسیاری از آثار دولت

کار گرفتن زبان صریح در بازنمایی نقدها با خطرات بسیاری همراه بوده رو، بهازاین

ست تا های ادبی و زبانی دوپهلو استفاده کرده اآبادی از تکنیکاست. درنتیجه، دولت

شناسانۀ آثارش، اغراض انتقادی خویش را شرح دهد. ضمن تقویت ابعاد زیبایی

 ها در این زمینه اثری مطلوب داشته است.ها و کنایهکاربست مثل

ای دانست، های سیاسی برجستهزمینهتوان آن را دارای پیشکه می کلیدردر رمان    

های حاضر در این از شخصیتنقدهای متعددی به حاکمیت وارد شده است. شماری 

صدای موجود را برهم بزنند و طرحی نو دراندازند. به کنند فضای تکرمان سعی می

شوند. البته که این افراد در این دلیل با تعقیب و تهدید نیروهای امنیّتی وقت مواجه می

ها میان طبقات معمولی جامعه از محبوبیت خاصی برخوردارند، زیرا با این شخصیّت

که رهیدن از یوغ ستم از آن جمله است  ــکنند و تحقّق آمال خود را پنداری میذاتهم
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به » به معنی «آب از سر گذشتن»دانند. عبارت پذیر میــ از طریق چنین افرادی امکان

بیانگر روحیّۀ  کلیدردر رمان ( ذیل مدخل ،0483)دهخدا، « بدبختی منتها رسیدن

برای تقابل با هژمونی حاکمیتی است که از دید او )و البته ها دالورانۀ یکی از شخصیت

کنی، ستم نه عمو جان، نه! به گرگ رحم می»خوی هستند: صفت و درندهراوی( گرگ

آب از سرِ ما گذشته گذارم این مرحله زنده بماند! شود، نه! من نمیبه گوسفند می

 .(0233/ص.1، ج.0433آبادی، )دولت« دیگر

رحمی نیروهای امنیّتی ازجمله موضوعات سیاسی است که در آثار شقاوت و بی   

های شود. او که از نزدیک شاهد بسیاری از سختگیریآبادی دیده میمحمود دولت

حکومت وقت در برابر معترضان بوده است، این واقعیت اجتماعی و سیاسی را در رمان 

جای »نده با ذکر عبارت بازتاب داده است. نویس مردم سالخورده شدةروزگار سپری

 )شهری،« نمودن شلوغی و ازدحام و فشردگی جمعیت»که برای « نبودن ختنسوزن اندا

رود، بخشی از جنایات حاکمیت علیه معترضان سیاسی را کار میبه (223ص. ،0430

کرد جماعت پیراهن سیاه و تا چشم کار می انداز نبودجای سوزن»آشکار کرده است: 

 .(484/ص.2، ج.0431آبادی، )دولت« رفتنازه میبود که دنبال ج

ویژه فقیرتر شدن دهقانان ـ رعیّتی و پیامدهای منفی آن به اشاره به سیستم ارباب   

هایی را خلق شود. او شخصیتآبادی محسوب میهای دولتهای رمانیکی از موتیف

کردن در  دهد که از طبقات فرودست جامعه هستند و با کارکند و پرورش میمی

دهد که این های نویسنده نشان میگذرانند. توصیفهای اربابان، زندگی خود را میزمین

بهره بودند و هیچ تناسبی میان کاری که انجام ترین حقوق انسانی بیگروه از ابتدایی

کردند، وجود نداشت. یکی از دالیل اصلی ای که دریافت میالزّحمهدادند با حقمی

ها بوده است. به این یّت نامطلوب، مناسبات اقتصادی حاکمیّت با ارباببروز این وضع
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ها را در برخورد با کرد و در برابر، آنمعنا که دولت خراج بسیاری از اربابان دریافت می

ها نیز برای جبران خراج گزاف، حقوق دهقانان را ضایع گذاشت. اربابرعیت آزاد می

کردند. در این چرخۀ فسادانگیز، دهقانان بیشترین د میها برخورو به بدترین شکل با آن

در هفت آسمان یک ستاره »آوردند. عبارت فشار جسمی، روحی و مالی را تاب می

آبادی و دولت( ذیل مدخل ،0483)دهخدا، « است ینهایت درویش» که به معنی« داشتنن

میز و اسفناکی است آکار گرفته، بازنمایندة شرایط تبعیضبه جای خالی سلوچدر رمان 

هرچه بود که بازار کربالیی : »های نادرست حاکمیّت وقت ریشه داردکه در سیاست

مالک به دست دولت بود و برای کربالیی های خردهچون چشم ؛دوشنبه کساد شده بود

آبادی، )دولت« در هفت آسمان یک ستاره هم نداشتندهایی که ماندند آدمدوشنبه می

 .(443، ص. 0400

های اصلی، آثار منفی بسیاری بر فضای امنیّتی حاکم بر جامعه و نبود آزادی   

کند و گذارد. ازجمله اینکه هر فرد برای بقای خود تالش میاعضای آن جامعه باقی می

یک کالغ »گذارد. عبارت های پیرامون خود را زیر پا میبرای تحقق این خواسته، انسانی

کار گرفته شده است، این موضوع را آبادی بهوی دولتکه از س« را چهل کالغ کردن

به بازنمایی سبک زندگی  شدة مردم سالخوردهروزگار سپریکند. او در رمان تشریح می

کنند و در این سازی میپردازد که برای حذف فیزیکی و معنوی یکدیگر زمینهمردمی می

ای ها سویهه غالب تهمتکنند. جالب این است کراستا از هیچ اقدامی فروگذار نمی

تا بتوانند برایم پاپوش  کردندیک کالغ را چل کالغ میها بودند که آن»سیاسی دارد: 

 (.021/ص.0، ج.0431آبادی، )دولت« درست کنند

شدة مردم روزگار سپری تفاوتی سیاسی از موضوعات منعکس در رمانبی   

شود که قۀ حاکمیت دیده میاست. درواقع، نوعی سرخوردگی سیاسی از طب سالخورده
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به گسست اجتماعی میان حاکمیت و مردم عادی منجر شده است. در این شرایط، مردم 

کنند. پیامد دانند و هیچ قرابتی با آن احساس نمیخود را از بدنۀ حکومت جدا می

های شخصی است که طلبی صرف و تأمین خواستهفراگیری چنین نگاهی، منفعت

نه سر پیاز، نه »ای مواجه کند. عبارت اجتماعی را با معضالت عدیده تواند بنیادهایمی

، ذیل مدخل( 0483)دهخدا، « داخل یا منتفع نبودن در هیچ امری»که به معنی « ته پیاز

شود، واخوردگی سیاسی اکثریت های رمان بازگو میاست و از زبان یکی از شخصیت

. سرت را بدزد تا بگذرد این و نه ته پیاز ما نه سر پیازیم»کند: جامعه را بازنمایی می

 (.222/ص.2، ج.0431آبادی، )دولت« موج نکبت!

 . نتیجه3

کلیدر، جای های ها و کنایات مندرج در رمانالمثلدر تحقیق حاضر، محتوای ضرب

بندی و کاویده شده است. نتایج طبقه شدة مردم سالخوردهروزگار سپری و خالی سلوچ

های این عناصر در آثار یادشده استفاده از مفاهیم هد که یکی از ویژگیدتحقیق نشان می

های سطح پایین جامعه دینی و ایدئولوژیک است، زیرا این مفاهیم عامیانه در میان الیه

ویژه عوام مقبولیت بیشتری دارد و مخاطبانی از این دست با آن ارتباط بهتری برقرار به

لباً به این بخش از جامعه تعلق دارند و استفاده از ها غاهای رمانکنند. شخصیتمی

کند. ها را در نگاه خواننده باورپذیرتر میها، شخصیتها و کنایهعناصر دینی در مثل

آبادی به قدر نیاز از آن بهره جسته است که کنایه یکی از صور خیال است که دولت

آبادی با توجه به تفهم است. همچنین، دولهمۀ کنایات وی ازنوع ایما و آسان

تأثیر لهجۀ سبزواری، گاهی تغییراتی در سطح های متن تولیدی و نیز، تحتظرفیت

وجود آورده است، بدون آنکه در حوزة معنا ها بهها و کنایهلفظی شماری از مثل

حساب های نویسنده بههایی پدیدار شود. این مهم را باید یکی از نوآوریدگردیسی
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« سیاسی»و « اخالقی و تعلیمی»، «اجتماعی و فرهنگی»های دن سویهآورد. برجسته بو

اجتماعی در منظومۀ فکری « من»های یادشده نشان از اهمیت ها و کنایات رماندر مثل

های اجتماعی و فرهنگی که آبادی و باور وی به رسالت ادبی عامیانه دارد. مصداقدولت

ها ذکر کرده، عبارت است از: نگاه اننویسنده از طریق کاربست مثل و کنایه در رم

ابزاری مردان به زنان؛ نگاه نابرابر افراد عوام جامعه به زن و مرد؛ ضدّفرهنگ چاپلوسی 

اعتباری قانون در مناسبات اجتماعی و و تملّق؛ نبود مناسبات مطلوب میان افراد؛ بی

ی در جامعه؛ عدم اعتمادفقر و نبود امکانات رفاهی؛ کالهبرداری و پیدایی بی ؛فردی

ـ رعیّتی؛ راهزنی و نبود امنیّت اجتماعی؛  تقسیم درست در جامعه؛ نقد سیستم ارباب

های اخالقی و تعلیمی که با در ارتباط با مصداق های خانگی علیه زنان.خشونت

توان به موارد ذیل اشاره کرد: پرهیز از استفاده از مثل و کنایه بازنمایی شده است، می

طلبانه به جویی؛ سازگاری میان کنش و نتیجه؛ نفی نگاه ابزاری و منفعتستیزهلجبازی و 

دیگران؛ انجام هدفمند کارها؛ عدم دخالت در امور دیگران؛ نفی ریاکاری؛ نکوهش 

آبادی نمود داشته است. نویسنده با های دولتگویی. مسائل سیاسی هم در رماندروغ

به موضوعاتی چون: عدم سازش با ستمکاری های کنایه و مثل گیری از ظرفیتبهره

کشی نیروهای امنیّتی حاکمیّت وقت، تالش حاکمیّت حاکمیّت وقت، شقاوت و آدم

تفاوتی ـ رعیّتی، فضای خفقان سیاسی، و بی وقت در مانایی سیستم نامطلوب ارباب

 411سیاسی در بین مردم جامعه اشاره کرده است. با مطالعۀ سه رمان و استخراج حدود 

توجّهی حاصل شد که از لحاظ تعداد، ها، نتایج جالبالمثل از آنمورد کنایه و ضرب

مورد کنایه بوده 011المثل وها بودند. دویست مورد ضربها بیش از کنایهالمثلضرب

است که ذکر تمام موارد در گنجایش مقالۀ حاضر نبود. بنابراین به ذکر مختصر آن 

 بسنده شده است. 
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کلیدر، جای خالی های رمانها و کنایات در المثلضربای مایهبندی درونبقه. ط1جدول 

 همردم سالخورد شدةسلوچ و روزگار سپری

Table 1:  The Thematic Classification of Proverbs and Ironies in Kelidar, 

Missing Salouch, and The Passed Days of Old People 

 

 هامصداق کنایات ها والمثلمحتوای ضرب

نگاه نابرابر مردم عوام  ـنگاه ابزاری مردان به زنان  . اجتماعی و فرهنگی0

 ـضدّفرهنگ چاپلوسی و تملّق  ـجامعه به زن و مرد 

اعتباری قانون در بی ـنبود مناسبات مطلوب میان افراد 

فقر و نبود امکانات رفاهی  ـمناسبات اجتماعی و فردی 

عدم  ـاعتمادی در جامعه ایی بیکالهبرداری و پید ـ

 ــ رعیّتی نقد سیستم ارباب  ـتقسیم درست در جامعه 

های خانگی خشونت ـراهزنی و نبود امنیّت اجتماعی 

 علیه زنان.

سازگاری میان کنش  ـجویی پرهیز از لجبازی و ستیزه . اخالقی و تعلیمی2

 ـطلبانه به دیگران نفی نگاه ابزاری و منفعت ـو نتیجه 

 ـعدم دخالت در امور دیگران  ـانجام هدفمند کارها 

 گویی.  نکوهش دروغ ـنفی ریاکاری 

شقاوت و  ـعدم سازش با ستمکاری حاکمیّت وقت  . سیاسی4

تالش  ـکشی نیروهای امنیتی حاکمیّت وقت آدم

ـ  حاکمیّت وقت در مانایی سیستم نامطلوب ارباب

تی سیاسی در تفاوبی ـفضای خفقان سیاسی  ـرعیّتی 

 بین مردم جامعه.

  منابع
آبادی های برجستۀ محمود دولتبررسی و تحلیل فرهنگ عامه در رمان(. 0403اسدی، ز. )

نامۀ کارشناسی ارشد پایان شدة مردم سالخورده و جای خالی سلوچ(.)کلیدر، روزگار سپری

 رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
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 تهران: مازیار.  .فرهنگ عوام .(0430).ق. اامینی، 

 . تهران: زریاب.4. جطال در مس(. 0431براهنی، ر. )

 تهران: مهکامه. .فرهنگ عامه .(0401)ا. داری، تمیم

 . تهران: چشمه.ما هم مردمی هستیم(. 0431تن، ا.ح.، و فریاد، ف. )چهل

ها در جلد سوم و بندی مثلو طبقه (. بررسی0401منش، ع.، و دانشگر، آ. )داوودبیگی، ن.، کی

 .30ـ 21(، 44) 0، تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسیچهارم کلیدر. 

 فرهنگ معاصر.  :تهران .کلیدر .(0433) م.آبادی، دولت

 تهران: چشمه.  .شدة مردم سالخوردهروزگار سپری .(0431) م.آبادی، دولت

 هران: چشمه. ت .جای خالی سلوچ .(0400) م.آبادی، دولت

 تهران: امیرکبیر.  .امثال و حکم .(0483)ع.ا. دهخدا، 

 نشر علم.  :تهران .های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب .(0402)ح. ذوالفقاری، 

 . تهران: مازیارکتاب کوچه(. 0418شاملو، ا. ) 

ستان مشهد: آ .هاده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آن .(0482) ا.شکورزاده، 

 قدس رضوی. 

 تهران: میترا.  .بیان .(0401)س. شمیسا، 

 تهران: معین.  .زادهحسین آ.ترجمۀ  .رمان درخت هزار ریشه .(0432) ک.شهپرراد، 

 تهران: معین.  .های تهرانی به زبان محاوره(المثلقند و نمک )ضرب .(0430) ج.شهری، 

 تهران: آسمان. .رمان ،ستان کوتاهه، داات داستانی، قصّادبیّ .(0411) ج.میرصادقی، 
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