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  هچكيد
ويـژه   چاپ رساند. آثار فرهنگي و به به 1351را در سال  با شبيروآبادي رمان  محمود دولت

 چنــين هـم و اقتصــادي و  ،موقعيــت و بافـت اجتمــاعي، سياسـي، فرهنگـي    براينـد ادبـي  
رو، در اين پژوهش، با رويكرد تحليـل   هاي سياسي موجود در جامعه هستند؛ ازاين گفتمان

هاي جيمز پل جي و نورمن فركالف)، بـه تحليـل گفتمـانِ     انديشهگفتمان انتقادي (برپاية 
پرداخته شده است. اين رمان متأثر از گفتمان چپ (ماركسيسم و  با شبيروسياست در رمان 

هـاي فقيـر،    نگارش درآمـده و در آن، زنـدگي دردنـاك انسـان     كمونيسم) و حزب توده به
و  ،شـدن آنـان   زنـداني و سـركوب   اعتصاب كارگران، زندگي و فعاليت مبارزان سياسي و

نمايش گذاشـته شـده    شود به شان مي هخانواد همتوجهايي كه  ها و دشواري سختي چنين هم
ويژه انگليس، لزوم  هاي بيگانه، به  كردن دخالت  ستيزي، محكوم است. استعمارستيزي، غرب

رزه بـا  استقالل سياسي كشور، استبدادستيزي، مخالفت با حكومت و وضعيت موجود، مبـا 
هـاي دولـت، تعهـد دربرابـر مـردم،       عدالتي، انتقـاد از سيسـتم اداري و سياسـت    فقر و بي

هاي  بهره از قدرت ازجمله ايدئولوژي هاي درحاشيه و بي ي از طبقة كارگر و گروهدار طرف
سياسي كه اثر ادبي در بسـتر آن   ـ موجود در اين رمان است. آگاهي كامل از بافت تاريخي

  شود. مي  آنتري از اثر و چراييِ خلق  جانبه ت موجب فهم همهشكل گرفته اس
  .با شبيرو ،حزب توده ،گفتمان چپ ،رمان سياسي ،تحليل گفتمان انتقادي :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
گفتـة پاينـده،    ويژه رمان، با واقعيت ديگر اكنون بر كسي پوشيده نيست؛ به پيوند ادبيات، به

ست و همة انواع رمان (خواه رئاليستي و ناتوراليستي و خـواه  واژة اين ژانر ا شاه» واقعيت«
 اي از واقعيت در زندگي انسـان  ندارند: بررسي جنبه تر بيشمدرن و پسامدرن) يك هدف 

سـت.  انـوعي سـازندة واقعيـت هـم      رو، بـه  دهنـدة آن. ازايـن     ).160 - 159: 1393(پاينده 
 ).189: 1392(ميرعابـديني   »توجـه داشـت   شدنِ آن بايد  بنابراين، به پيچيدگيِ روند نوشته

انـد؛ ويليـام هزليـت     در تعريـف رمـان، بـه پيونـد آن بـا واقعيـت توجـه داشـته         ،منتقدان
)William Hazlitt 1834-1913رمان داستاني است كه براساس تقليـدي نزديـك   «گويد:  ) مي

انحاء تصـوير    از  نحوي به واقعيت از آدمي و عادات و حاالت بشري نوشته شده باشد و به
؛ »)رمـان «: ذيل 1388و ميرصادقي   شده در ميرصادقي (نقل » جامعه را در خود منعكس كند

علـت   چـون رمـان بـه    ؛هر رمان رماني تـاريخي اسـت   ،كلي طور به«نويسد:  ميرصادقي مي
دار وقـايع تـاريخي و تـاريخ اجتمـاعي      تـوجهي وام  طور قابـل   وابستگي به زمان و مكان به

                                                     .)489: 1394(ميرصادقي  » است
جاكه سياست يكي از وجوه واقعيت است، رمـان و ادبيـات بـا آن نيـز در پيونـد       ازآن
عامل اصلي پيوند ميان ادبيات و سياست مفهوم گستردة ايدئولوژي اسـت و نفـوذ   «است. 

» هاي نگرش او به جهـان   هانه و يا ناخودآگاهانة آن در انسان براي اتخاذ مضامين و شيوهآگا
بـراين،   اي سياسي دانست. افـزون  گونه توان به ؛ پس هر اثر ادبي را مي)10: 1386(گودرزي  

  ) است.political novelرمان سياسي ( هاي رمانْ يكي از گونه
هاي اصـلي داسـتان و     رمان سياسي داستان بلندي است كه زندگي قهرمان يا شخصيت

نبرد با اين قدرت،  اش با قدرت سياسي حاكم پيوند خورده است؛ خواه در  گاهي راوي
ــرپيچي ــارها و خشـــونت ،سـ ــريختن از فشـ ــتيباني و   و گـ ــواه در پشـ ــايش، خـ هـ

  .)16 - 15: 1391بوالحمد (ا آن   تأييد

هـا،   هـا، هويـت   رمان سياسي رماني است كه با مضامين، مسـائل، رويـدادها، دگرگـوني   
هاي سياسي پيوند خورده است. در اين پـژوهش، مـوارد    و گفتمان ،ها ها، گرايش ايدئولوژي

ن مثابـة يـك رمـا    ، بـه بـا شـبيرو  گيري اثر فرهنگي، در  عنوان بافت و زمينة شكل ، بهيادشده
تـري از آن   جانبـه  تـر و همـه   شود تا ازسويي، شـناخت كامـل   سياسي، بررسي و واكاوي مي

سياسـي بـر سـاخت اثـر      ــ  ديگـر، تـأثير بافـت موقعيـت تـاريخي      دست آيد و ازسـويي  به
  شود.  داده  نشان
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: در رمـان  شـود  گونه سـامان داده مـي    هاي پژوهش بدين چه گفته شد، پرسش برپاية آن
. كـدام  2و رويدادهاي سياسـي برجسـته شـده اسـت؟      ،م مضامين، مسائل. كدا1، شبيرو  با

و  ،هـا  هـا، گـرايش   . چـه ايـدئولوژي  3سياسي ساخته شده است؟ و  ـ هاي اجتماعي هويت
  اي وجود دارد؟ هاي سياسي گفتمان

اثبـات يـا رد فرضـية     رو، درپـيِ  هاي اكتشافي است؛ ازاين اين پژوهش از گونة پژوهش
  خاصي نيست.

  
  وش پژوهشر 1.1

) يـا  critical discourse analysis» (تحليل گفتمان انتقادي«در اين پژوهش، از نظريه و روشِ 
است.  )، استفاده شدهcritical discourse studiesشناسي انتقادي ( گفتمان ،تر آن عبارت امروزي

) critical linguisticsشناسـي انتقـادي (   شناسي انتقادي فرزنـد زبـان   ازمنظر تاريخي، گفتمان«
(فــالوردو و  » ) بريتانيــا پــا گرفــتEast Angliaاســت كــه در دانشــگاه آنگليــاي شــرقي (

 اي به كاربرد زبان است رشته شناسي انتقادي رويكردي ميان گفتمان. «)2: 1397ريچاردسون 
عنوان محور حوزة مطالعاتي مـا شناسـايي    و نابرابري را به ،... كه مسائل ايدئولوژي، قدرت

و قدرت ازطريـق متـون    ،كه چگونه روابط اجتماعي، هويت، دانش اين. «)1(همان:  » كند مي
شـمار   بـه  احـث اصـلي تحليـل انتقـادي گفتمـان     ... از مب شود  نوشتاري و گفتاري ايجاد مي

  .)16: 1391(يارمحمدي  » آيند مي
توان پنج ويژگي مشـترك يافـت:     مختلف تحليل گفتمان انتقادي ميدرميان رويكردهاي 

 ؛گفتمـاني دارنـد   ــ  . فرايندها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي تاحدودي خصلت زباني1
 نحـو تجربـي و درون   . كاربرد زبان بايد بـه 3 ؛شده گفتمان هم سازنده است و هم ساخته  .2
. تحقيـق  5 ؛اركردي ايـدئولوژيك دارد . گفتمـان كـ  4 ؛بستر اجتماعي خودش تحليـل شـود   

هـاي    بخشـي جانـب گـروه     عنوان رهـايي  بالحاظ سياسي متعهد به تغيير است و  انتقادي: به
                          .)115 - 110: 1392(يورگنسن و فيليپس  گيرد   ديده را مي  اجتماعي ستم

نگرنـد:   مثابة گفتمـان مـي   ادبيات را به ،)R. Fowlerمنتقدان گوناگون، ازجمله فاولر (
، متن را ميانجي مناسبات ميان كاربران زبـان  انگاريم، درواقع وقتي ادبيات را گفتمان مي«

  از نقـل  بـه (فاولر،  » شود يند ميا... متن ديگر يك ابژه نيست و بدل به كنش يا فر دانيم مي
هـايي كـه ادبيـات شـناخته      مطالعة گفتمان بـين مـتن  . «)100 -99: 1393مهاجر و نبوي 

آينـد تفـاوتي قائـل نيسـت، هرچنـد       شـمار مـي   هـايي كـه غيرادبـي بـه     شوند و متن مي



  1397 پاييز و زمستان، دوم ، شمارةهشتمسال  ،ادبيات پارسي معاصر   120

اي كه بين اين دو مجموعه متون  شده هاي نهادي فراست بر تفاوت  پردازان گفتمان به نظريه
... نشـان داده كـه در    كـاوي انتقـادي   گفتمـان « .)34: 1392(ميلـز   » انـد  وجود دارد آگاه

شناسـي   ... ايـن جريـان در زبـان   باشد تواند مفيد فايده  هايي از تحليل ادبي هم مي جنبه
رمزگـذاري زبـاني ايـدئولوژي در    ... و مشخصاً به مسـئلة   يشه داردگرا ر نقش ـ سيستمي

                          .)112  :1393نبوي  (مهاجر و » پردازد مي  متن
؛ 1392ين ي(مهـرآ  مهـرآيين  گيـري از نظرهـاي    پـژوهش، بـا بهـره   روش تحليل در اين 

پرداز برجسـته در حـوزة    ظريههاي دو ن ها و روش ، آميزشي است از انديشه)1396  ينيمهرآ 
                          ).Norman Fairclough) و نورمن فركالف (James Paul Geeتحليل گفتمان: جيمز پل جي (

  يج پل مزيج 1.1.1
ازديد جيمز پل جي، زبان كاركردهاي بسياري در زندگي ما دارد. مـا بـا كـاربرد آن چيـزي     

هـايي بـراي خـود و     و هويـت  ،كنيم (كنش زبـاني)  مي گوييم (انتقال اطالعات)، كاري مي
مطالعـة زبـان در كـاربرد     تحليـل گفتمـانْ  «گويد:  . او مي)Gee 2011: 2( سازيم  ديگران مي

كـه   دليـل   اين  . ازديد او، هرگونه تحليل گفتماني بايستي انتقادي باشد، نه به)ibid.: 8( » است
 ،خود ،كه زبان علت  اين  بلكه به ،سياسي هستند يا بايستي سياسي باشند ان گفتمانْگر تحليل

  نويسد: . پل جي مي)ibid.: 9( سياسي است 
نويسـيم،   گوييم يا مي كه سخن مي ... هنگامي سازيم ما از راه زبان چيزها را در جهان مي

سـازيم يـا    چيز يا هفت سطح از واقعيت را برمـي  زمان) هفت طور هم هميشه (اغلب به
) seven building tasks» (هفت كار سازنده«چيز را   آوريم. بگذاريد اين هفت وجود مي به
كه ما زبان را براي ساختن اين هفـت چيـز    جايي ترتيب، ازآن  وسيلة زبان بناميم. بدين به
تواند هفت پرسش گوناگون دربارة هر بخش  گفتمان مي گر تحليلگيريم، يك  كار مي به

  .)ibid.: 17( )، مطرح كند language-in-useكاربرد ( ـ در ـ از زبان

سـازي   . اهميـت و برجسـته  1هاي مدنظر جـي دربـارة ايـن مـوارد هسـتند:       پرسش
)significance(ــركتيس2 ؛ ــنش  . پ ــا (ك ــا) ( ه ــت3 ؛)’practices ‘activitiesه ــا  . هوي ه
)identities(روابط [ميان انسـان  .4 ؛  ) [هـاrelationships(تقسـيم خيرهـا و    5 ؛) سياسـت .

. پيونـدها [بـين اشـياء]    6 ؛)’politics ‘the distribution of social goodsمنافعِ اجتماعي) (
)connections(هاي نشانه نظام .7 ؛  ) (معرفـت) اي و دانشsign systems and knowledge  (
)ibid.: 17-19(.  
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  نورمن فركالف 2.1.1
): description. توصـيف ( 1كنـد:   فركالف از سه مرحله يا بعد براي تحليل گفتمان يـاد مـي  

): enterpretation. تفسير (2و ساخت؛  ،هاي متن در سه سطحِ واژگان، دستور بررسي ويژگي
): مطالعة explanation. تبيين (3 و ؛هاي ديگر بررسي پيوند گفتمان موجود در متن با گفتمان

عوامل و بستر اجتمـاعيِ ايجـاد گفتمـان. در ايـن پـژوهش، از سـطح دوم روش فـركالف        
 شود. مرحلة تفسير در ديدگاه فركالف بـا بينامتنيـت پيونـد دارد. مـا بـا      استفاده مي(تفسير) 

هـا را   فتمانميان گفتمان موجود در متن با ديگر گكمك دانش تاريخي و دانش متني ارتباط 
 ،خـود  ،هـا   ها و متون آن  گفتمان«گويد:  . فركالف مي)50: 1396ين ي(مهرآ م كني مشخص مي
هاي تاريخي هسـتند و تفسـير بافـت بينـامتني بـه ايـن         اند و متعلق به مجموعه  داراي تاريخ

  .)230: 1389  (فركالف » ارد كه متن را متعلق به كدام مجموعه بدانيمموضوع بستگي د
مثابة پركتيس اجتماعي؛  كاربرد زبان به )برد: الف كار مي ف گفتمان را در سه معنا بهفركال

روش  )ماننـد گفتمـان سياسـي يـا علمـي؛ پ      ،نوعي كاربرد زبان در يك حوزة خاص )ب
مانند گفتمان فمينيستي،  ،بخشد  گفتني كه به تجربيات برآمده از يك منظر خاص معنا مي  سخن

اجتمـاعي، روابـط    كننده. گفتمان به برسـاختن هويـت    گفتمان مصرف و ،گفتمان ماركسيستي
فـركالف از رويكـرد    ،جـا  كنـد. در ايـن   هـاي دانـش و معنـا كمـك مـي       و نظـام  ،اجتماعي

. )119- 118: 1392(يورگنسـن و فيليـپس    چندكاركردي هاليدي به زبان كمك گرفته است 
. معناي بازتابي يـا  1گونه معنا ياد كرده است:  به سه كاركرد كالن زبان از سه ليدي باتوجهاه

گفـتن از خـود و    بان بـراي سـخن  ): استفاده از زreflective or ideational meaningانديشگاني (
): اسـتفاده از زبـان بـراي    interpersonal or active meaning. معناي بينافردي يا فعـال ( 2جهان؛ 

): discoursal or textual meaning. معناي گفتماني يا متني (3برقراري رابطة متقابل با مخاطبان؛ 
                           .)34: 1396ين ي(مهرآ استفاده از زبان براي ساختن يك گفتمان منسجم 

  هاي فركالف و جي هشباهت نظري 3.1.1
تجربـي   )انـد: الـف   دهشـ هاي فركالف در مرحلة توصيف حولِ سـه ارزش مطـرح    پرسش

اي (روابـط    رابطـه  )و اعتقـادات)؛ ب  ،(مرتبط با جهان طبيعي يـا اجتمـاعي، محتـوا، دانـش    
. ارزش )172 - 171: 1389  (فـركالف  هاي اجتماعي)  ها و هويت (فاعلبياني  )اجتماعي)؛ پ

اي با پرسـش جـي دربـارة روابـط      سازي، ارزش رابطه تجربي با پرسش جي دربارة برجسته
. )30 - 29: 1392ين ي(مهرآ ها متناظر است  و ارزش بياني با پرسش جي دربارة هويت ،انساني
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كنـد   براين، فركالف در مرحلة تفسير، در بحث بافت موقعيت، چند پرسش مطرح مي افزون
؛ )222: 1389  (فـركالف  د كـر تـوان بـا مباحـث جـي مشـاهده       هـا را مـي   كه هماننـدي آن 

سـازي)؛ چـه كسـاني درگيـر مـاجرا       هايي مانند: ماجرا چيست؟ (مرتبط با برجسـته  پرسش
  ها چيست؟ (مرتبط با روابط اجتماعي). ها) و روابط ميان آن هستند؟ (مرتبط با هويت

گانـة جـي    هـاي هفـت   با استفاده از پرسش با شبيرو، نخست، متن رمان در اين پژوهش
  گيري از نظرية فركالف، به تفسير رمان پرداخته خواهد شد. شود. سپس، با بهره تحليل مي

  
  پيشينة پژوهش 2.1

موردپژوهش قرار نگرفتـه   ،گونة مفصل اجتماعي اين رمان، به ـ تاكنون، تحليل بافت سياسي
كه در جاي خود بـه   است هايي در اين زمينه بيان شده رخي از آثار، نكتهاست؛ هرچند در ب

نامـة   توان بـه پايـان   گرفته دربارة رمان مي هاي انجام ازجمله پژوهش ؛ها اشاره خواهد شد آن
ليـوون   ون آبـادي: رويكـرد   محمـود دولـت   بـا شـبيرو  گفتمان انتقادي: بررسـي اثـر    تحليل

هـاي بازنمـايي    اشـاره كـرد كـه در آن، صـرفاً بـه واكـاوي روش       )1395(بجنوردي وحيد  
گران در رمان پرداخته شده است كه درمجموع، بخش بسيار كوچكي از تحليل گفتمان  كنش

اسـت. ايـن     هاي موجود در رمان اشاره نشده يها و ايدئولوژ شود و به گفتمان محسوب مي
  .نامه، ازنظر روش و هدف، با پژوهش حاضر متفاوت است پايان

  
  في اثررمع .2

: نگارش تاريخدارد. آبادي، هشتاد صفحه و پانزده بخش  نوشتة محمود دولت، با شبيرورمان 
 يختـار  تهران؛نشر:  مكان(براساس نوشتة نويسنده در پايان رمان)؛  1350تا  1347هاي  سال

؛ چـاپ اول، انتشـارات صـداي معاصـر،     1351: چاپ اول، انتشارات گلشايي، نشر و ناشر
. در اين پژوهش، از چاپ دومِ انتشـارات گلشـايي   1383؛ چاپ اول، انتشارات نگاه، 1352

: مكـان اصـلي: بنـدري در جنـوب ايـران. ديگـر       داستان مكان) استفاده شده است؛ 1357(
اي به زمان  ر رمان هيچ اشاره: دداستان زماني غريب در جنوب، تهران، دوبي؛ ها: شهر مكان

  اختصاص دارد كه چنين نوشته است:» مقدمة ناشر«به  هشتمشخصي نشده است. صفحة 
) 1330شدن صنعت نفت (پيش از سال  هاي قبل از ملي به سال با شبيرو موضوع داستان

ستان دقيقاً به يـك دوران خـاص تـاريخي    ها و تضادهاي دا شود. و درگيري مربوط مي
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صورت داستان) بـراي   گردد كه اطالع بر اوضاع و احوال آن زمان (اگرچه به محدود مي
 رس دستخوانندگان كتاب آموزنده خواهد بود و ناشر به همين انگيزه اين كتاب را در 

  .، مقدمة ناشر)8: 1357 آبادي (دولت گذارد  عموم مي
  

  فشردة رمان 1.2
 و بداخالق است، جـدا شـده   ،بردار حبيب ياسين كه قاچاقچي، كاله شوهرش، از »حله«

جنـوب ايـران    تر) و جاسم كه در بنـدري در  و نزد دو برادرش، عبيد (برادر بزرگ است
كنـد؛ امـا جاسـم بـه او      كنند، آمده است. عبيد اسـتقبال خـوبي از حلـه نمـي     زندگي مي

انـد و ظـاهراً    داده  ها پدر (حاجي زاهـد) و مـادر خـود را ازدسـت     دهد. آن داري مي دل
رود و  از بندر به يك شهر ديگر مـي  ،عنوان مأمور دولت به ،هاست. عبيد شان قيم آن دايي

تنگـي نـزد شـبيرو، عمـوي      گـاهي، از سـر دل   كنـد. حلـه، گـه    ا رها مـي حله و جاسم ر
كس و  برد و با هيچ سر مي تنهايي دركنار دريا در درون كپرش به رود كه به اش، مي مادري
كنـد و   اي ندارد. پس از رفتن عبيد، حله با خدو (معلم جاسم) ازدواج مي چيز رابطه هيچ
گـر و اهـل قاچـاق)،     پردازد. جيروك (معامله تدريس مي صورت روزمزد به كمك او به به

ياري اهل واليـات شـمال ايـران) و     ناخدا زبير، صباح (پسر ناخدا زبير)، داديار (پزشك
قريش (كه در معدن خاك سرخ جزيـره سـركارگر بـود)، از دوسـتان نزديـك خـدو و       

 ،يـل راه خل هـم  رود و به مخالف حكومت هستند. جاسم براي ادامة تحصيل به تهران مي
كنـد. خـدو و    جو و فعال سياسي است، در يك خانـة اسـتيجاري زنـدگي مـي     كه دانش
دليل فعاليت سياسي (ازجمله تحريك كارگران به اعتصـاب)، تحـت تعقيـب     به ،يارانش

گيرند؛ خدو و داديار و قريش در خانة خدو و در پيش چشمان  عوامل حكومت قرار مي
شوند؛ جاسم و خليـل نيـز در تهـران     اري ميو جيروك و ناخدا زبير متو گير دستحله 

رود. حله پـس از   گريزند؛ سپس جاسم به دوبي مي شوند؛ ولي از معركه مي محاصره مي
وجـوي اوسـت. رواقـي     يك زندگي شيرين، ولي بسيار كوتاه با خدو، اكنون در جسـت 

يرفتن دهد؛ پـس از نپـذ   ازدواج مي نهاد پيشرود و به او  (مدير مدرسه) به خانة حله مي
كنـد؛ او نيـز حلـه را اخـراج      حله، رواقي قصد تجاوز به او را دارد كه وي ممانعت مـي 

كنـد،   كند. حله پس از كلي تالش در شهري غريب خـدو را در زنـدان مالقـات مـي     مي
رود. جاسـم كـه در دوبـي     كه حتي يك حرف ردوبدل شود؛ سپس به بندر مي بدون اين

بـه ژانـدارمري مـرزي     ،گيـر  دسـت ه يـك انگليسـي   زدن ب دليل كتك به ،نانوا شده است
و پس از يك ماه به زنداني در جنوب (جايي كـه خـدو در آن زنـداني اسـت)      ،تحويل
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رود؛ ولي حله را در خانـه   شود و به بندر مي شود. جاسم از زندان آزاد مي انتقال داده مي
رود. عبيد  او مي نزد عبيد و شهر محل زندگي وجوي او به در جست .كند و شهر پيدا نمي

خواهد  كند از حله خبر ندارد و از جاسم مي كه ازدواج كرده است و در رفاه زندگي مي
آورد كـه يـك شـب     يـاد مـي   رود. حله در نـزد شـبيرو بـه    از خانة او برود كه او هم مي

كنـد.   خودكشي مـي  ،دليل  همين  موردتجاوز چند نفر قرار گرفته و آبستن شده است؛ به
شـبيرو   ،پايـان  آورند. در كنند و به ساحل مي ح جنازة او را در دريا پيدا ميجاسم و صبا

و جاسم و صـباح عزمشـان بـراي ادامـة      ،آيند ميرد، ناخدا زبير و جيروك به بندر مي مي
  شود. مبارزه جزم مي

  
  . تحليل گفتمان اثر3

تغييـرات   بـا  ،)Gee 2011: 17- 20( گانة جيمز پل جـي   هاي هفت جا، نخست، پرسش در اين
س نظرية شود. سپس رمان، براسا ها پاسخ داده مي مطرح و بدان ،ها جزئي در ترتيب پرسش

  فركالف، تفسير خواهد شد.
  
  توصيف و تحليل متن رمان 1.3

، چه ابعادي از واقعيت (اجتماعي و سياسي) مهم و برجسته شبيرو با: در رمان 1پرسش   ـ
  است؟جلوه داده شده 

در اين رمان، نخست، جداييِ حله از حبيـب ياسـين دركنـار فقـر و شـرايط نامناسـب       
فقدان پـدر و مـادر در خـانواده و     چنين همها و  اقتصادي و تأثير آن بر روابط و رفتار انسان

فروپاشي آن برجسته شده است. اين مسائل موجب بيگانگي اعضاي خـانواده از هـم شـده    
عبيد خبـر ايـن را كـه بـين حلـه و      «خواهد حله پيشش بماند:  يد نميكه عب اي گونه است؛ به
خواست خواهرش را با  نمي ،براي همين ؛شكراب شده شنيده بود ،»حبيب ياسين« ،شويش

  .)12: 1357آبادي  (دولت » گاه داده باشد روي باز قبول كرده و به او تكيه
شود كه عبيد نخست به قاچاق و سپس بـه نيـروي دريـايي روي بيـاورد.      فقر باعث مي

هاي دولتي  خواهد از راه او [عبيد] ديد كه در قاچاق شانس نياورد حاال مي«گويد:  جاسم مي
كشاند؛ حله  سوي قاچاق مي حبيب ياسين را به . فقر)16 - 15(همان:  » كمر خودش را ببندد

ـ پاي مردي عمرم را تمـام كـنم كـه دا    خواهم به نمي«دليل از او جدا شده است:   همين  به م ئ
  .)13(همان:  » سروكارش با ژاندارم و قاچاق و گلوله است
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توان به موارد ذيل  مي است اي كه در اين رمان برجسته شده هاي سياسي ازجمله واقعيت
  د:كراشاره 

  حكومت ضعف چنين هم و استعمار و استبداد همكاري )الف
زور و تهديد و با كمك دولـت و عوامـل اسـتبداد     عوامل استعمار (غربي يا انگليسي) به
  اند: تاراج برده داخلي ثروت ايران را با بهايي اندك به

شناس انگليسي با چندتا پاكـار   [قريش] معدني را رد زده بود تا يك روز كه دو تا معدن
... خواسـته بودنـد    ... به زور و تهديد راست به در خانة قريش آمده بودند و كايراني ي

 و» ايم ما ازطرف دولت آمده«كه جاي معدن را نشانشان بدهد و به او گفته بودند كه ... 
گذاري رد معدن صد  ... او را با ژاندارم و پاكارهايش به كوه برده بودند و بعد از عالمت

  .)31(همان:  رفته بودند  تومن پول دستش داده و

 و) اعتصـاب  بـه  كارگران تحريك(مانند  حكومت مخالفان سياسي هاي فعاليت )ب
  آنان بودن تعقيب تحت

نظرم مـن را تـا در خانـة     م يكي دنبالم بود و بهئتوي بندر دا«گويد:  جيروك به خدو مي
همان زمزمة اعتصاب معدن. بايد «گويد:  باره مي . ناخدا زبير دراين)36(همان:  » شما هم آورد
هـاي   . از گفتـه )36(همـان:   » خورد ا كرد. كار از دوروبر قريش آب ميجاها پيد علتش را آن

خدو و دوستانش مشخص است كه مخالف حكومت هستند و در اعتصابِ كارگرانِ معدن 
؛ )39 - 38(همان:  كند كه جاشوها را آگاه و تحريك كند  اند؛ خدو هم تالش مي دست داشته

  تعقيب عوامل حكومت هستند. رو، تحت ازاين
  ي افرادگير دستومت؛ تعقيب و سركوب مخالفان سياسي ازسوي حك )پ

خبـر خوشـي نيسـت    «گويـد:   روند. قريش به خـدو مـي   باالخره خدو و يارانش لو مي
» دانـم  انـد، مـن نمـي    كنند. حاال از كجـا بـو بـرده    ها دارند دندان برامان تيز مي داداش. گرگ

ام؛ كارد بزرگـي را   شان آمد نزديك شانه يكي«اند:  . چند نفر قريش را دنبال كرده)42  (همان: 
هـا را بگـذار    كور پدرسگ دست از اين كارات بكـش! عملـه  ” گردنم و گفت گذاشت بيخ

» “ات كـردم  دفعـه ديـدي بـا همـين كـارد اختـه       سرشان به كارشان بند باشد، وگرنـه يـك  
كنند كه كـارگران را بـه اعتصـاب تحريـك      . عوامل حكومت آنان را تهديد مي)42  (همان: 

بـاز  «گويـد:   آنان ميكنند. قريش به  مي گير دستنكنند و سرانجام خدو و داديار و قريش را 
گيرند؛ ولي از  تعقيب قرار مي . جاسم و خليل نيز در تهران تحت)47(همان:  » هم شما برديد

  .)51 - 50(همان:  گريزند  معركه مي
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  رفتار ناشايست با زندانيان سياسي؛ شكنجه و كشتار آنان )ت
ساق پاهايش فقـط اسـتخوان و پوسـت بودنـد و     «خدو در زندان اوضاع وخيمي دارد؛ 

» جا مرد. او دوست خوبي بـود  ديشب اينيك مرد «گويد:  . او مي)63(همان:  » كرد سرفه مي
  .)63(همان:  

  اندود آن اوضاع نامناسب زندان و فضاي مرگ )ث
وي عـرق  ... ديوارها و بوي نا، و ب رنگ مرده طعم قي، و ديوارهايي به با هوايي به«زندان 

» هـاي آرام و نجيــب  و بــوي مـرگ، بــوي مـرگ و جنــازه   پوسـيدة تـن، و مگــس و پشـه   
  .)63 - 62  (همان: 

  نه با خانوادة زندانيانرحمانه و وحشيا برخورد بي )ج
. رواقـي بـه   )51(همان:  وجوي اوست  ي خدو، هميشه در جستگير دستحله، پس از 

دهد و پس از شنيدن پاسخ منفي، قصد تجاوز بـه او   ازدواج مي نهاد پيشرود،  خانة حله مي
 پاچـه  دسـت به كوچه دويـد و  «شود. رواقي  را دارد؛ ولي حله با زدوخورد مانع اين كار مي

حلـه   ،مـدتي  از  . پـس )54(همان:  » نيست به مدرسه بيايي. اخراج!گفت: از فردا ديگر الزم 
اولي از «گويد:  شود. او دربارة آنان مي گيرد و آبستن مي ازسوي چندنفر موردتجاوز قرار مي

فردايش «. او )74(همان:  ...»  اي آمد. او هم تنها نبود مدرسه بود [شايد رواقي]، اما بعد غريبه
. او ازدست دشمن (همان) » شناسم؟ شكايت برد، اما گفتند از كي و چه نامي؟ گفت چه مي

آورد و  گيرد. حله ننگ را تاب نمـي  اي نمي روست كه نتيجه برد، ازاين من شكايت ميبه دش
  .)75(همان:  كند  خودكشي مي

  مخالفان تازة نسل ازسوي مبارزه ادامة )چ
جاسم خط «خواهند مبارزه را پي بگيرند:  ر پايان رمان، نسل جوان (صباح و جاسم) ميد

» نيست و برخاسـت  كس خشم و سماجتي را در چشمان او [صباح] خواند. دريافت كه بي
  نويسد: . ميرعابديني مي)80: (همان 

بيني آرماني است: نسل جوان بـر زمينـة شكسـت نسـل پـيش       متضمن خوش شبيرو با
اثري فرازجو اسـت و مسـئلة زنـدانيان     شبيرو باكند.  حركتي تازه و قهرآميز را آغاز مي
هاي داستان خود را در  آبادي ريشة شخصيت كند. دولت سياسي دوران شاه را مطرح مي

ترضـانة خـود را بـه    نشـاند و ديـدگاه مع   هـاي اجتمـاعي دوران مـي    ين واقعيتتر مهم
  .)560: ب 1386(ميرعابديني   گذارد مي  نمايش
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نمـايش   هـاي اجتمـاعي و سياسـي بـه     ، كـدام هويـت  شـبيرو  بـا : در رمان 2پرسش  ـ
  اند؟ شده  گذاشته

  منظور جيمز پل جي از هويت اين است:
 هاي مختلف، براي مقاصد مختلف ها و مكان هاي مختلف بودن در جهان، در زمان شيوه

 ةجاي كلم به» هويت اجتماعي« يا» شده اعاً ساختههويت اجتم« ... من اغلب از اصطالح
كنم تا روشن شود كه من دربارة چگونگي شناخت و عملكـرد مـا    استفاده مي» هويت«

هـاي مختلـف اجتمـاعي در جامعـه      هاي مختلف اجتماعي يـا موقعيـت   نسبت به نقش
  .)Gee 2011: 207( كنم  صحبت مي

توان ازنظر نوع نگاه راوي (نويسنده) به آنان  شده در اين رمان را مي هايي بازنمايي هويت
راه دارنـد؛ ماننـد    هـم  دلي راوي را بـه  هاي مثبت كه هم هويت )به دو دسته بخش كرد: الف

شــبيرو، حلــه، جاســم، خــدو، ناخــدا زبيــر، صــباح، جيــروك، داديــار، قــريش و خليــل؛  
مانند عبيد، رواقي،  ،راوي نسبت به آنان برجسته شده استهاي منفي كه بيزاري  ويته  )ب

  و استعمارگران خارجي. ،دايي حله، حبيب ياسين، جاماسب، عوامل حكومت
و كارگر جامعـه هسـتند كـه     ،دست كش، تهي گروه نخست متعلق به طبقات زحمت

هاي فردي،  از آنان، با تالش اند. برخي هاي حكومت ديده ين آسيب را از سياستتر بيش
مثال، خـدو، معلـم و داديـار،     راياند به گروه متوسط معمولي جامعه بپيوندند؛ ب توانسته

پزشك است. اين گـروه از مخالفـان و معترضـان حكومـت و فعـاالن سياسـي هسـتند.        
هـاي ايـن گـروه     ، چگونگيِ بازنماييِ برخي از شخصـيت تر بيشدرادامه، براي شناخت 

  شود. ده مينشان دا
خوانـده اسـت    و درس ،: شخصيت اصلي و تنها شخصيت زن رمان، محجبه، باحياحله

پس از  حله، هويتي اسالمي براي او ترسيم شده است. مجموع، و در )9: 1357آبادي  (دولت 
زدي؟  تو با جاشوها از چي حرف مـي «هاي سياسي اوست:  ازدواج با خدو، نگران فعاليت

؛ پـس از  )39 - 38(همـان:   » ضـررت تمـام بشـود؟    هـا بـه   جـور حـرف   گويي ايـن  ... نمي
 وجـوي اوسـت. او،   عنوان زني وفادار و باعفـت، هميشـه در جسـت    ي خدو، بهگير دست

دسـت   دليـل كـارش را از    همـين   كند و به ايستادگي مي ،شرمانة رواقي دربرابر خواستة بي
 شود و به گيرد و آبستن مي . او ازسوي چندنفر موردتجاوز قرار مي)54  - 53(همان:  دهد  مي

  .)75 - 74(همان:  كند  دليل خودكشي مي  همين 
  گويد: هايش مي هاي داستان آبادي دربارة زن دولت
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هايي كه وابسـتگي   زن ؛هاي بعد از اسالم در ايران هستند م زنهاي من ه هاي نوشته زن
انفعالي اقتصادي به جامعه و حكومت مرد دارند كه منتج از اختيارات شـرعي و عرفـي   

گاه زن مردش باشـد   بنابراين، طبيعي است كه تنها تكيه.  ... در مناسبات اجتماعي است
  .)157: 1373  قرباني از نقل به(  زير پاي زن خالي بشود ،اگر بيفتدو 

؛ )15: 1357آبادي  (دولت پذير است  سئوليتخواهرش م درمورد: او، برعكس عبيد، جاسم
خوانـدن و كـار و    ؛ اهـل درس )15(همان:  تجربه است  و كم ،آموز دبيرستان، خجالتي دانش

جـا بـا خليـل     رود، در آن دامة تحصيل به تهـران مـي  . جاسم براي ا)18(همان:  تالش است 
پـردازد   شـود و دركنـار او بـه فعاليـت سياسـي عليـه حكومـت مـي         خانه و دوست مي هم

جاسم نيز كه حال از اعضاي فعال حزب شده است، ناچار «نويسد:  . شهپرراد مي)49  (همان: 
 ؛ گويا منظور وي از حـزب )85: 1382(شهپرراد  » قصد دوبي ترك كند شود تا ايران را به مي

  مخالفان حكومت است.
دار همـة   ديگـر ميـراث   عبـارت  و بـه » شـبيرو «در صفحة آخر كتاب، جاسم كه از تبـار  

انـد، در   هايي است كه طبقة فرادست از دورترين ايام بر طبقة فرودست روا داشـته  ستم
زند. نويسنده  ش در آن مرده است، در آب دريا غوطه ميروز پي» شبيرو«جلو كپري كه 

هاي او  رفته و با آرمان با اين تطهير، تجديد ميثاق جاسم (نسل جوان) را با ياران ازدست
  .)219: 1394 )ذوالقدر( (ميرصادقي كند  القا مي

و اهـل   ،داشتني، جـذاب، خيرخـواه   اخالق، رازدار، دوست : او معلم، بسيار خوشخدو
و باپشـتكار اسـت؛    ،كشـيده  . او روسـتايي، سـختي  )17: 1357آبادي  (دولت معاشرت است 

توي سياست دست «رفتن دارد:  دارِ مردم، ولي مخالف حكومت است و سابقة زندان دوست
آداب و رسـوم سـنتي بيـزاري نشـان      درمـورد . خـدو  )19(همـان:   » داشته و زنداني كشيده

قـدر پيچيـدگي    ست كه بايـد ايـن  ا  اي خورد يك زن و يك مرد چه معجزهمگر بر«دهد:  مي
مگر نه اين است كه هم من و هم او [حله] مايل بـوديم بـا هـم بنشـينيم و      داشته باشد؟ ...
. )34(همـان:   كنـد   . او جاشوها را عليه حكومت تحريك مي)27 - 26(همان:  » حرف بزنيم؟

كند و درپي سـود   فكري است كه براي بيداريِ مردم خطر مي او نمايندة طبقة متوسط روشن
هـا اول هرچيـز فكـر     بĤمن زياد در بند سود نيستم. فقط تاجرم«و منفعت شخصي نيست: 

هـاي   خدو عضـو مـؤثر تشـكيالتي اسـت كـه در حـوزه      . «)39(همان:  » كنند سودش را مي
. او )58: 1396تـن   ل(چهـ  » دهد ها را سامان مي كارگري صاحب نفوذ است و اعتراضات آن

كوش و زنداني سياسي است. خـدو در زنـدان اوضـاع مناسـبي      يك مبارزِ انديشمند سخت
هـايش   هـا از انديشـه   ها و دشـواري  مطالعه است و باوجود تمام سختيندارد؛ اما هنوز اهل 
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... كنار دستش بود؛ و ساق پاهايش فقط اسـتخوان و پوسـت    كتابي«دست بر نداشته است: 
  .)63: 1357آبادي  (دولت » كرد سرفه مي بود و

  :شبيرو
ـ   بـار  هـاي زنـگ   هـاي بـرده   مانده شبيرو، غواص سياه، از ته ...  اخوش و... روي دريـا ن

خواهد خـود را بـه دريـا بينـدازد،      ... و مي پندارد كه دخترعمويش [فزه] غرق شده مي
گيـرد و بـه    ... تا ماه بعد كه آرام مي كنند اش مي ... و به ساحل راهي گيرند جاشوها مي
نشـيند كـه    آيد، همان ردي كه در پندار او دخترعمويش بـه آب رفتـه مـي    لب دريا مي

... حله از مادرش شنيده بود  اند ... كپري برايش درست كرده هاي بندر چه... ب نشيند مي
هاي بيرون از  ... شبيرو چنان با همة جريان شود ش حساب ميا كه شبيرو عموي مادري
  .)24 - 23(همان:   كرد كنارش حس نمي چيز را در هيچ خود بيگانه شده بود كه

كنـد كـه او    شـبيرو خيـال مـي    كشيدن جنازة حله از دريـا،  در پايان رمان، پس از بيرون
باالي سر حله نشست، خم شد، سـر خـود را روي پيشـاني او    «دخترعمويش است. شبيرو 

. اين تنهـا گفتـة او در   )77(همان:  » گذاشت و گفت: آخرش آمدي؟ و در دم، خاموش شد
  نويسد: ميرد. ميرصادقي مي آن مي از  رمان است و پس
بـا   ،...؛ امـا نويسـنده   ندارد گونه نقشي رد حوادث داستان هيچب ... ظاهراً در پيش شبيرو

كنند  ماية تكرارشونده استفاده مي چون بن تكرار حضور او در اول و آخر رمان، از او هم
اي كـه جاسـم و    كـش باشـد؛ طبقـه    دست و زحمت تا يادآور اسارت و رنج طبقة تهي

  .)219: 1394 )ذوالقدر( (ميرصادقي كنند  ها مبارزه مي خاطر آن هيارانش ب

اي دارنـد و از   و ديگر عوامـل حكومـت زنـدگي آسـوده     ،گروه دوم مانند رواقي، عبيد
ــايتي   ــت و جن ــه خيان ــوردهرگون ــي  درم ــدانيان سياس ــردم، زن ــانوا ،م ــان  دهو خ ــاي آن ه

  كنند. نمي  فروگذار
و  ،گـر  بـردار، حيلـه   طلب، كـاله  صورت منفي بازنمايي شده و طماع، منفعت او به: عبيد
. او قاچاقچي بوده، ولـي  )12: 1357 يآباد (دولت » هاي پرخشمش چشم«گر است:  پرخاش

هـيچ دلـش   «مسـئوليت اسـت:    ؛ بـي )14(همـان:   اكنون به نيـروي دريـايي پيوسـته اسـت     
» اش هـم روي كـول زنـدگاني او سـوار شـود      بـر جاسـم خـواهر بيـوه     خواست عالوه نمي

. عبيد نماد افرادي )65(همان:  كند و زندگي آرام و مرفهي دارد  ازدواج مي عبيد .)13  (همان: 
آينـد و خـانواده و    مي خدمت قدرت حاكم در دست جامعه است كه به هياز طبقة كارگر و ت

  كنند. طبقة خود را فداي آن مي
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سگ زرد هـم بـرادر شـغال    «: دربارة او بيان شده است كه آقاي رواقي (مدير مدرسه)
از  ،دست مأموران دولت و عوامل حكومت است؛ درنتيجـه  ؛ يعني او هم)52(همان:  » است
گفت كه آمده است تا  پرده مي صريح و بي«ندارد. او  اي كه به خانة حله آمده است واهمه اين

كنـد و   عنوان يك اهرم استفاده مي . او از مديريت خود به)53(همان:  » خوابه شود با حله هم
وقـت چـه كـار     شود همين حاال به تو گفت كه اخراجـي! خـوب، آن   مي«گويد:  به حله مي

  .)53(همان:  » كني؟ مي
اي ســاخته  ، چـه نــوع روابـط اجتمــاعي و سياسـي   شــبيرو بـا : در رمــان 3پرسـش    ـ

  است؟  شده
  د:كر  ترسيمتوان دو گونه رابطه ميان آنان  شده در رمان مي هاي ساخته به هويت  عنايت با

  ديگر هاي مثبت) با هم رابطة خدو و دوستانش (مخالفان حكومت؛ هويت )الف
اي  دليل جايگاه اجتماعي و افكار سياسيِ مشابه، روابط دوستانه و صـميمانه  اين گروه، به

كننـد.   حمايت مي» خودي«عنوان  ديگر به ها از يك ابر مشكالت و سختيبا هم دارند و دربر
» هم خـواهر بـود و هـم مـادر بـود و هـم دوسـت بـود        «گويد: حله براي جاسم  راوي مي

؛ رابطة خدو با جاسم و حله نيز دوستانه است. او براي حله در مدرسه كار پيدا )15  (همان: 
؛ شبيرو عموي مادري حله )28 - 27(همان:  كند  و سپس با او ازدواج مي )16(همان:  كند  مي

حـرف بزنـد،    با شبيروخواست بتواند  مي«رود؛  حله او را دوست دارد و نزدش مياست و 
خصـوص ميـان شـبيرو و حلـه      اي به رابطه«نويسد:  شهپرراد مي .)23(همان:  » فقط هم با او

وحدت   وخويشي بين اين دو شدت هاي قوم جهت وجود رگه اي كه به شود. رابطه برقرار مي
و جيـروك از   ،داديار، ناخدا زبير، قـريش  .)111: 1382(شهپرراد  » گيرد خود مي تري به بيش

مناسبت رفتنِ  ها را به خانه دعوت كرده است؛ اين دعوت هم به دوستان خدو هستند كه آن
. ايـن افـراد   )30 - 29: 1357آبـادي   (دولت جاسم به تهران است و هم عروسي خدو و حله 

» ... به جاسم دوخت اش را ... نگاه دوستانه قريش«اي با حله و جاسم دارند:  روابط دوستانه
. )32(همـان:   » خواستند همة جمع درنظر جاسم خوب بودند و خيرش را مي. «)31(همان:  

قرار دارند كه مخالف حكومت هستند و خدو و دوستانش ازنظر افكار سياسي در يك گروه 
اي دوسـتانه و   . خليـل و جاسـم رابطـه   )36(همان:  كنند  كارگران را به اعتصاب تحريك مي

... جفـت و يـار    خليل و جاسم زود با هم يكي شده بودند«ساني دارند:  فعاليت سياسي يك
ي خدو، مردم حلـه  گير دست. پس از )49(همان:  » هم. در كار، در كالس. در راه و در خانه

؛ امـا صـباح، پسـر    )52(همـان:   » مروز كسي نشاني از او نگرفته بودتا ا«گذارند و  را تنها مي



 131  آبادي  نوشتة محمود دولت با شبيروتحليل گفتمان سياست در رمان 

. صـباح  )51(همـان:   » گرفـت  سر و سراغي از حله مـي «ها  پاس دوستيِ با آن ناخدا زبير، به
. رابطـة حلـه بـا    )80(همـان:   دوست و يار جاسم براي ادامة مبارزه با حكومت نيـز اسـت   

هـا را مثـل    دل شـده بـود. آن   هاي خدو هم هم با دوست«هاي خدو صميمانه است:  دوست
پـس از خودكشـي حلـه، بـا جاسـم       ،. ناخـدا زبيـر  )59(همان:  » دانست برادرهاي خود مي

  .)77(همان:  » هايي طوالني او را به سينه فشرد جاسم را بغل كرد و لحظه«كند:  دردي مي هم
  هاي منفي و هويت ،رابطة خدو و يارانش با عوامل حكومت، استعمارگران )ب
راه با تنفر و بيزاري  اي خصمانه و هم هاي منفي رابطه هاي مثبت رمان نسبت به هويت هويت

است. رابطة حلـه بـا حبيـب ياسـين بسـيار      » خود و ديگري«ن از نوع تقابل دارند. تقابل آنا
نيسـت   قائـل  . حبيب ياسـين هـيچ ارزش و احترامـي بـراي زنـش     )12(همان:  زاست  تنش

» كـه او دارد  اي] [بـا اخـالق سـگي   «. حله از اخالق و رفتار او بيزار اسـت:  )13 (همان: 
توانسـت خـو    كدامشان نمي آمد و با هيچ خوشش نمي«. جاسم از دوستان عبيد )14(همان:  

در قلبش بيـزاري و نفرتـي نسـبت بـه     جاسم «؛ از عبيد هم متنفر است: )21  (همان: » بگيرد
 عبيد«. عبيد با حله و جاسم رفتار زورگويانه و خشني دارد: )15(همان:  » برادرش حس كرد

» هاي پرخشمش را به حلـه دوخـت و گفـت: بـاالخره كـار خـودت را كـردي؟!        ... چشم
انـد؛   اي مظلوم و ضعيف نشان داده شده گونه . جاسم و حله دربرابر عبيد به)13 - 12  (همان: 

  .)12(همان:  تشبيه شده است » پرنده«به  و حله» گربه«جاسم به 
با  چنين هماي خصمانه با خدو و يارانش و  ها) و استبداد رابطه عوامل استعمار (انگليسي

اند و يكي از عوامل فقـرِ   زور و تهديد ثروت كشور را غارت كرده ها به مردم ايران دارند. آن
عنوان موافقان و مخالفان حكومت، درگيـري   . ميان اين دو گروه، به)31(همان:  مردم هستند 

» كننـد  ها دارند دنـدان برامـان تيـز مـي     گرگ«گويد:  جود دارد. قريش به خدو ميو تضاد و
انـد   وصف شده ،گر درندگي و ظلم ، نمايان»گرگ«. عوامل حكومت، با استعارة )42(همان:  

. رواقـي  )47(همان:  كنند  شان ميگير دستكه هميشه در تعقيب مخالفان هستند و سرانجام 
ازجملـه  . افرادي ناشناس ()53 - 52(همان:  اي با حله دارد  شرمانه (عامل حكومت) رفتار بي
. جاسـم بـا   )75 - 74(همان:  شوند  كنند و باعث خودكشي او مي رواقي؟) به حله تجاوز مي

  .)61  :(همان زند  شدت كتك مي اي دارد و او را به رابطة خصمانه يمرد انگليسيِ ناشناس
، چـه نـوع پيونـدهاي معنـاداري ميـان چيزهـا (اشـياء،        شبيرو با: در رمان 4پرسش   ـ

ميان چيزها و افـراد ايجـاد    چنين هم ديگر و ...) با يك و ،ها ها، جمله رويدادها، پديده
  شده است؟
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شود. در متن رمـان،   اكتفا مي ،مثال رايذكر چند نمونه، ب  به گستردگيِ اين پرسش، به باتوجه
اي منفي و نامناسـب دارنـد؛ امـا در     و جنبه ،برخي اشياء در پيوند با افراد منفي، معنا، حالت

و مثبت؛ مانند سيگار و عرق خرمـا كـه بـراي    رابطه با افراد مثبت، ويژگي و حالتي مناسب 
هـا اسـتفاده شـده اسـت؛ ولـي سيگاركشـيدن و        ... از آن دادن عبيد و جاماسب و نشان منفي
قريش يك شيشة عـرق  «خوردنِ خدو و دوستانش با حالتي مثبت نمايانده شده است:  عرق

كـرد و داديـار    هـا را پـر   ... قـريش اسـتكان   خرما از جيب بغلش درآورد، درش را باز كرد
 دهنـدة  نشان . عرق خرما)33(همان:  » دست يكي بود، مگر حله گرداند. حاال هر استكاني به

اي  شادي و نشاطي است كه در اين مقطع در زندگي خدو و دوستانش وجـود دارد؛ شـادي  
اي غيردينـي داده و   هاي مخالف حكومت نيز وجهه كه طبيعتاً زودگذر است؛ البته به هويت

  نويسد: است. طاهري مي كردهيي بيرون گرا آنان را از گفتمان اسالم
اي ديني است و نـه ضـد ديـن. ... در     آبادي نه نويسنده در حوزة دين، بايد گفت دولت

هاي مدرن جوامـع شـهري، مـردم در فضـايي      يا الاقل در بخشي از اليه جامعة شهري
كشند و دين و عناصر ديني حضور ملموسي در زندگي،  نفس مي ،نه ضدديني ،سكوالر

  .)135 - 134: 1391(طاهري   و گفتارشان ندارد ،تارفر

و زحمت طبقـة كـارگر اسـت:     رنج دهندة نشان، در اين گفتة راوي، »هاي سوخته پنجه«
» هاي تور فـرو كـرده   شان را در خانه هاي سوخته كمر بسته و پنجه  ها را به ... لنگ جاشوها«
شـان،   خـورده  گيران، موهاي پيچ تن نارگيلي ماهي«گونه است:  ؛ اين)37: 1357آبادي  (دولت 

» هـاي تيـز شـقيقه    هـاي برآمـده و اسـتخوان    هاي الغرشان، دنده بازوهاي كشيده و انگشت
  .)73  :(همان 

آور توصيف  اي ترسناك و خفقان گونه جا زنداني است به كه خدو در آن اي هريفضاي ش
ها، از آفتاب كه مثـل   بان چيز وحشت داشت. از صداي خندة نگه حله] از همه«[شده است: 
بود، از ديوارهاي سرخ، از خاموشي و سكوت مردم، و  ها ريخته شده توي كوچه مس ذوب

بندر هم بوي غريبي «ه افكنده است: . مرگ و خفقان بر بندر نيز ساي)58(همان:  » چيز از همه
چيز حله را از او گرفته بود. شوهرش نبـود،   داد. چون همه ... خفه بود. بوي مرگ مي داد مي

ـ     رش دزديـده بودنـد  برادرش نبود، دوست و يارهاي شـوهرش نبودنـد، همـه را از دوروب «
... و بوي مرگ،  طعم قي با هوايي به«بار است:  . زندان هم بسيار نامطبوع و مرگ)58(همان:  

جـا سـايه    . مرگ و خفقان بـر همـه  )63 - 62(همان:  » هاي آرام و نجيب بوي مرگ و جنازه
  انداخته است.



 133  آبادي  نوشتة محمود دولت با شبيروتحليل گفتمان سياست در رمان 

نماد دانش و آگاهيِ مخالفان حكومـت و سـالح آنـان در مبـارزه بـا حكومـت       » كتاب«
خواند و بقيه  يكي از جمع [دوستان خليل] كتابي چيزي مي«ساختن) است:  شدن و آگاه ه(آگا

او نيـز  » عينـك «حال خواندن كتاب است. در تر بيش. خدو هم )49(همان:  » دادند گوش مي
اش  ؛ وقتـي خـدو در خانـه   )18(همـان:   بـودنِ اوسـت    دهندة مطالعه و مرتبط با معلـم  نشان
جا را گشت و هرچه را از كتاب و كاغـذ   يكي از مردها به اتاق رفت و همه«شد:  گير دست

. عوامل حكومت از كتاب و آگاهي )47(همان:  » ... بيرون برد گير آورد توي گوني ريخت و
  ترسند. مردم مي
حادثه كه   با اين )62 - 61(همان:  زند  دليل كتك مي سم يك مرد انگليسي را بيكه جا اين
 )31(همـان:   كنند كه جاي معدن را به آنان نشان دهـد   زور قريش را وادار مي ها به انگليسي

اي هم ندارد  خود [به دوبي] تبعيد شده است و چاره هديد خودب كه مي از اين«پيوند دارد. جاسم 
ودنش را تحمل كنـد. چـرا او نبايـد سـر جـاي      ب توانست غريبه ... نمي كرد احساس خفقان مي

. )62 - 61(همـان:   » شد بندوبار مي شود. داشت بي كرد دارد الت مي ... حس مي خودش باشد؟
  سازد. شرايط سياسي و نبود عدالت و آزادي از جاسمِ خجالتي فردي عاصي مي

اي)  هـاي اجتمـاعي   هـايي (كـنش   چـه پـركتيس   ،شـبيرو  بـا : در رمـان  5پرسش   ـ
)practices ‘activities’،(      چه زباني و چه غيرزباني، دربرابـر مسـائل صـورت گرفتـه

  است؟
  نويسد: جيمز پل جي مي

رسـميت   ) كوششـي اسـت كـه ازنظـرِ اجتمـاعي بـه      practice» (پركتيس«من از منظور 
 دانشـجو كردنِ يـك   تشويق...  شده است  شده و ازلحاظ نهادي يا فرهنگي تأييد شناخته

نما در برنامـة   عنوان راه به دانشجو بهدادن  كه] مشاوره درحالي) است، [actionيك عمل (
) بـراي  activity» (فعاليـت « گاهي اصطالح ... گه تحصيالت تكميلي يك پركتيس است

  .)Gee 2011: 17(  كار رفته است نامم به پركتيس ميچيزي كه من آن را يك 
...  و بـروم  هايم را ببندم من مأمور دولتم. گفتند برو جهنم بايد بند پوتين«گويد:  عبيد مي

هايم دست به كالهم ببرم تا بتوانم يـك   اندازة موهاي سرم براي باالدست خودم حاال بايد به
ي بـدون اراده  گـر  كـنش . عبيـد  )21 - 20(همان:  » ستارة فسقلي بگيرم [ترفيع درجة نظامي]

  دهد. خواهد انجام مي چه را حكومت از او مي است و فقط آن
اش (حله)،  دادن بهترين ياور زندگي و ازدست ها و دوري و زندان جاسم، با تمام سختي

خواهـد گذشـته را فرامـوش و خـود را،      خـراش، مـي   اي بسيار دردناك و دل گونه هم به آن
  نويسد:  عنوان مبارزي سياسي، براي ادامة نبرد با قدرت حاكم آماده سازد. ميرعابديني مي به
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زدگـي   روح بردگـي و خفـت   نيز خود را از شبيرو، اين ،شبيرو باقهرمان جوان  ،جاسم
ساله را از دوشش پايين  هزاران«رهاند تا با ياد برانگيزانندة خدو، بار بردگي  جنوب، مي

 »ايي از تـه دل بركشـد  اش را راسـت كنـد و غريـوي بـه رهـ      خميـده ... پشت  بگذارد
  .)560: ب 1386ميرعابديني ؛ 79 :1357 آبادي دولت(

كـه   دهد دركنار خانوادة خود با فقر زندگي كند تا اين ترجيح ميبا هويتي اسالمي، ، حله
. او، بـاوجود  )13: 1357آبـادي   (دولـت  اصل از مـال حـرام   دركنار حبيب ياسين در رفاه ح

پاسخ حلـه نشـان   «يسد: نو آورد. دستغيب مي شدن خدو، دربرابر ديگران سر فرونمي زنداني
دوزم تا محتاج امثـال   شكمم را مي” مبارزي واقعي است: ،چون شوهرش ،دهد كه او نيز مي

 ،. خودكشـي حلـه  )27: 1378(دستغيب  )» 53 همان:( “... حاال برو بيرون تو [رواقي] نباشم
بازي  دليل هويت اسالمي اوست. او كه عفتش لگدمال هوس نوعي به پس از تجاوز به او، به

  يابد. اي براي زيستن نمي ريزد و بهانه مي اي هويتش فروه پايه ،عوامل حكومت شده است
عنوان مبارزان سياسي، براي آگاهي و تحريك كارگران به اعتصاب  خدو و دوستانش، به

قدم اسـت   . خدو كه در مبارزة خود ثابت)39 - 36(همان:  اندازند  خطر مي زندگي خود را به
خواهم من را  نمي ،دا بكني. درواقعخاطر من ف چيز را به ... همه خواهم نمي«گويد:  به حله مي

تـو كـه پـيش خـدا     «گويد:  . يكي از جاشوها به خدو مي)39(همان:  » مركز دنيا فرض كني
. ناخـدا زبيـر   )36(همـان:   » ... دعا بكن تا [پسر مـن] شـفا پيـدا كنـد     قرب و منزلت داري

دليل  . خدو، به)37(همان:  » بيني؟ مثل هزارها سال پيش! اند، مي هنوز منتظر معجزه«گويد:  مي
كند آنـان   شمگين و ناراحت است و تالش ميبودن گروه كارگر، خ و خرافي ،انفعال، ناداني

  .(همان) » گو و مباحثة خدو را با جاشوها شنيدو ... گفت ناخدا«را بيدار سازد: 
جوينـد:   حل را در اعتصاب مـي  اند و راه هاي دولت ناراضي مردم يا كارگران از سياست

. اعتصـاب كـارگران معـدن يـك كـنش سياسـي       )36(همان:  » همان زمزمة اعتصاب معدن«
(كـارگر قنـادي) و   » وهـاب «راه  هـم  خليل بـه  شود. جاسم و ازسوي طبقة كارگر شمرده مي

ها  آن«سياسي پنهان دارند:   سازي)، در تهران عليه حكومت فعاليت (كارگر چيت» اله هدايت«
» ريختنـد  كردند و براي فردايشان نقشه مـي  گو ميو ماندند، گفت تا ديروقت در زيرزمين مي

  .)49(همان:  
خيرهاي) اجتماعي ، چه نوع سياستي دربارة توزيع منافع (شبيرو با: در رمان 6پرسش  ـ

آوردن منافع اجتماعي (چيزهايي نظير  دست وجود دارد؟ چه چيزها و كساني براي به
...)، شايسـته، مناسـب، معمـولي، خـوب يـا       و ،شدن ثروت، جايگاه، قدرت، پذيرفته
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قبول هستند يا برعكس نيستند؟ چه چيزها يا كساني خوب يا بد (مثبت يا منفي؛  قابل
  خير يا شر) هستند؟

كه رمـان سياسـي    هاي رمان سياسي نيز در پيوند است؛ اين ين پرسش با يكي از ويژگيا
: ذيل 1388ادقي و ميرص  (ميرصادقي » كند ها را نفي و بعضي ديگر را تأييد مي بعضي ارزش«
                        :گونة ذيل نشان داد توان به ها در اين رمان را مي ها يا تأييدشده شده . نفي»)رمان سياسي«

  و تأييدشده: ،خوب ،چيزها يا كسانِ خير
: 1357آبادي  (دولت داشتن خانواده  آزادي و كار و تالش براي غلبه بر فقر؛ تعهد و دوست

مسائل سياسي و بيداركردن مردم؛  از؛ آگاهي )17(همان:  رفتن  خواندن و دانشگاه درس ؛)15
؛ مبارزة سياسي برضد حكومـت و اعتصـاب   )39(همان:  ترجيح منافع جمع بر منافع فردي 

و اقشار ضعيف دربرابر حكومت؛ وفاداري زن (حله)  ،كارگران ديده، ؛ مردم ستم)36(همان:  
گـرفتنِ مبـارزه ازسـوي     كشيدن در راه آرمان؛ پي ؛ پايداري و سختي)53 - 52(همان:  به مرد 

مثبـت    اي گونـه  نسل تازه و جوان (خدو و صباح). درمجموع، كارگران و مبارزان سياسي به
  كنند. دارند و براي همين مبارزه مي اند كه شايستگي كسب منافع اجتماعي را بازنمايي شده

  شده: و نفي ،چيزها يا كسانِ شر، بد
و دايي حله)؛ بداخالقي و  ،و آز (عبيد، حبيب ياسين ،برداري، سرماية حرام قاچاق، كاله
مسئوليتي دربرابر اعضاي خانواده (عبيد و حبيـب ياسـين)؛ سوءاسـتفاده از     خشمگيني و بي

و جاماسب)  ،هرزگي و عياشي (حبيب ياسين، عبيد ؛)16 - 15(همان:  كارهاي دولتي (عبيد) 
نشـاندة انگلـيس و    ؛ حكومت استبداديِ دسـت )31(همان:  ؛ انگليس و استعمار )21(همان:  

؛ شـرايط نامسـاعد   )53 - 52(همـان:   ؛ سوءاستفاده از قدرت (رواقـي)  )31(همان:  امثال آن 
؛ رفتار نامناسب با خـانوادة زنـدانيان و تجـاوز بـه عنـف      )63 - 62(همان:  زندان و زندانيان 

و  )74(همـان:   حلـه  نكردن نسبت بـه شـكايت    ؛ دادخواهي)75 - 74(همان:  نسبت به آنان 
  عدالت.  دنبو

اي و دانـش (معرفـت)، مناسـب،     هاي نشـانه  ، كدام نظامشبيرو با: در رمان 7پرسش   ـ
  و داراي امتياز دانسته شده است؟ ،معتبر

سبك و زبانِ هنرمندان سياسي و متعهـد دربرابـر مـردم را بـراي      شبيرو بانويسندة رمان 
قة پايين جامعه بـازنموده  نوشتن رماني سياسي برگزيده است. در اين رمان، فقر و نداري طب

كنند اقشار فقير در  وهوا زندگي مي شده است. دربرابر اقشار مرفه كه در شهرهاي خوش آب
انـد. فقـر موجـب     جا دوام بياورند نشان داده شده توانند در آن شهري كه فقط بوميانِ آن مي
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 ،بـه هـر كـاري    كه براي گذران زنـدگي  اي گونه تباهي افراد طبقة پايين جامعه شده است؛ به
آورند؛ هرچند كه افرادي نيـز هسـتند كـه تـالش و      برداري، روي مي ازجمله قاچاق و كاله

انـد. ايـن رمـان بـه زنـدگاني       هاي سالم را براي گذران زندگي در پيش گرفته كوشش و راه
اند تا از وضـعيت   پردازد كه از وضعيت خود ناراضي هستند. آنان مدام در تالش افرادي مي

خود بگريزند؛ از راه سالم (معلمي يـا تـدريس، كـار دولتـي) يـا ناسـالم (قاچـاق و        كنوني 
توان اين انتقاد را به حكومت روا داشت كه چرا مردم را در فقر  هرروي، مي برداري). به كاله

توجه به طبقة كارگر و محروم جامعه و تأثير فقـر و   چنين همنگه داشته است؟ اين مسئله و 
بــه  گيــري هويــت افــراد جامعــه، باتوجــه زنــدگي، روابــط و شــكل مســائل اقتصــادي بــر

  تواند تبيين شود. هاي ماركسيستي و سوسياليستي، مي ايدئولوژي
گفتمان مقاومت و مبارزه عليه حكومت استبدادي و استعمار در اين رمان غالب اسـت؛  

. آگـاهي كـارگران   )31(همـان:   انـد   عدالتي و فقر مردم ايـران شـده   اين دو موجبِ بي ،زيرا
براي رهايي آنان است؛ وظيفة مبارزان سياسيِ آگاه بيداركردن مردم و دعوت به  نخستين گام

افتنـد (خـدو،    . برخي از مخالفانِ حكومت به زندان مي)36(همان:  مبارزه و اعتصاب است 
خانمـان   و داديار)، برخي متواري (ناخدا زبير و جيروك) و برخـي نيـز آواره و بـي    ،قريش

بسـا   و چـه  ،فرسا لكه بسيار دشوار، طاقتشوند. راه مبارزه آسان نيست؛ ب (جاسم و حله) مي
اي  بار است. كساني كه قصد مبارزه با حكومت را دارند بايد خود را براي هـر سـختي   مرگ

راه نيست؛ وليكن پس از هر شكست عزمشـان   آماده سازند. مبارزة آنان لزوماً با پيروزي هم
درست كنيم. تنهـا نتيجـه    تر كمتا يادمان باشد بار ديگر مح«گويد:  شود. خدو مي تر مي جزم

  .)44(همان:  » همين است
  
  تفسير رمان 2.3

سياسي بيروني در ارتباط  ـ هاي فكري هاي رمان با كدام گفتمان يا گفتمان گفتمان يا گفتمان
  اند؟ هاي خود و ديگري در اين رمان كدام است؟ گفتمان

گفتمان حاكم بر اين رمان با گفتمان چپ يا گفتمان ماركسيسـتي و كمونيسـتي حـزب    
  ماهنگي دارد.توده ه

... در اين گفتار  داد محوريت گفتار سياسي اين حزب [توده] را برابري طبقاتي شكل مي
هـا و   از فرصـت » نـابرخوردار «و  ،سياسي تودة مردم ايران را استثمارشده، اسـتعمارزده 

دانسـتند   را عبارت مي» برخوردار«كردند و طبقة  امكانات موجود در جامعه توصيف مي
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داران  ران داخلي، يعني اربابان و صـاحبان كارخانجـات و صـنايع (سـرمايه    از استعمارگ
ها در  ها و آمريكايي و استعمارگران خارجي كه عمدتاً ناظر به حضور انگليسي ،محلي)

رهبري حزب   ... طبقه يا نيروي كارگر به بخش ديگر، نيروي رهايي ... ازسوي ايران بود
و معتقد به ايدئولوژي و مرام ماركسيستي  ،يده، آشناتوده بود كه سران آن را افرادي ورز

  .)157: 1385(قيصري   دادند  تشكيل مي

  نويسند: سازي مي تفنگ جوادي يگانه و 
آبادي] را بتوان آغازگر گرايش او به انديشـة چـپ و    ... زندگي سخت [دولت شايد

رسد  نظر مي چنين به ... هم تجسم اصلي آن در جامعة آن زمان، حزب توده، دانست
كه عضو  اين ه رژيم شاه نيز باور داشت كه او به انديشة چپ گرايش داشته، چه باك

كـه   جـرم ايـن   هاي سياسي، ازجمله حـزب تـوده، نبـود، او را بـه     يك از تشكل هيچ
خوانندة [؟ نويسندة] محبوب حزب توده است، بازداشـت و بـراي مـدتي زنـداني     

گيري افراد، وارد هر  براي دستشد كه چرا وقتي  در بازجويي به من گفته مي«كرد: 
هرصـورت اتهـام مـن     ... بـه  بينـيم؟  هاي تو را در قفسه مي شويم، كتاب اي مي خانه

 ]221 ص ،»هسـتيم  مردمي نيز ما« در آبادي [دولت »كمونيست عارف ... همين بود:
  .)13 :1391 سازي تفنگ (جوادي يگانه و  

  شود. مي  نمايانده شبيرو بادر رمان  يادشدههاي گفتمان  ها و مؤلفه درادامه، برخي از نشانه
  .و مخالفت با انگليس ،ستيزي استعمارستيزي، غرب )الف

هـا   شوروي و مخالف انگليس بـود. در ايـن رمـان نيـز انگليسـي      دار طرفحزب توده 
دليل قـرارداد ناعادالنـة نفـت     ها در اين دوران، به ليسياند. انگ اي منفي بازنمايي شده گونه به

شـدت موردانزجـار    بـه  ،)1328گلشاييان (تير  ـ قرارداد الحاقي گس چنين همو  1312سال 
شد خواستار   ، جبهة ملي كه از جانب حزب توده پشتيباني مي1329ها بودند. در خرداد  ايراني
انگليس را به دادن سهم ناكافي، مداخله در كردن صنعت نفت شد و شركت نفت ايران و   ملي

. راوي )324 - 323: 1384  (آبراهاميـان  ... مـتهم كـرد    و ،و نقض حاكميت ملي ،سياست ملي
، نفـت ... بوي جنوب، بـوي   خواست بوي سوختگي جنوب را مي«گويد:  دربارة جاسم مي

  .)72: 1357آبادي  (دولت » ييجي و تنهابوي شر
به آنان  كنند كه جاي معدن را زور قريش را وادار مي ها به در بخشي از رمان كه انگليسي

سـتيزي و استعمارسـتيزي را ديـد.     هـايي از غـرب   تـوان نشـانه   مـي  .)31ان: (هم نشان دهد 
بـه زمـان    كننـد. باتوجـه   شمار كشور ايران را چپاول مي ها، با بهايي اندك، منابع بي انگليسي
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ايـران اسـت. تصـوير    » نفـت «)، گويا منظور از معدن همان 1330هاي پيش از  داستان (سال
ه از انگليس در ناخودآگاه ايرانيان نقـش بسـته اسـت باعـث     اي ك گرانه بسيار منفي و چپاول

  .)62 - 61(همان:  شده است كه جاسم يك مرد انگليسي را كتك بزند 
هـا، در اوايـل حكومـت     استعمار پيشينة درازي در ايران دارد و به زمان حضور پرتغالي

دوران  هـا در  كـه او سـياه بـود و سـياه     ياد شبيرو افتـاد و ايـن   جاسم به«گردد:  صفويه، برمي
خواسـتند سـلطة    ها مي . پرتغالي)79(همان:  » فريقا به بردگي آورده شده بودندآها از  پرتغالي

 ،ش، ايران با كمك نيروي دريايي انگلسـتان  1001نظامي بر آسيا برقرار سازند؛ اما در سال 
و بعد  ،ها ها، هلندي هاي قشم و هرمز بيرون اندازد. انگليسي ها را از جزيره توانست پرتغالي

بلكـه   ،عنوان دشمن و با نيـروي نظـامي   ش ابتدا نه به 1079تا  979هاي  سالفرانسويان در 
                                      .)69: 1392(فوران  عنوان تاجر وارد ايران شدند  به

  هاي حكومت استبدادستيزي و مخالفت با سياست )ب
گفتمانِ رمان بـا گفتمـان حـاكم يـا هژمونيـك جامعـه (گفتمـان مدرنيسـم مطلقـه يـا           

طلب) مخالف است. در رمان، بـه زنـدگي افـراد     گفتمان سلطنت گرايي تجددخواه يا باستان
دست انگليس در استعمار  هاي حكومت پرداخته شده است. دولت ايران هم مخالف سياست

و  ،هاي نامناسـب حكومـت موجـب فقـر، ناهنجـاري      و استثمار منابع كشور است. سياست
بـاختگي فـرد در    ختن بـه هويـت  پـردا «نويسد:  شود. ميرعابديني مي عدالتي در جامعه مي بي

دهـد.   آبـادي را تشـكيل مـي    عدالتي است اشتغال ذهني اصلي دولت اي كه گرفتار بي جامعه
» سـزايي برخـوردار اسـت    براي درك آثار او از اهميت به» باختگي هويت«به مضمون   توجه

و خجـالتي بـود    ،خوان، پرتالش، عاقـل  . چرا جاسم كه درس)554: ب 1386(ميرعابديني  
ـ  شود؟ يا چرا عبيد به خواهر و برادر خود پشت مي بندوبار مي الت و بي ان را رهـا  كند و آن

شدة حكومت نيست كه سرنوشت افـراد   سازد؟ آيا اين شرايط سياسي و اقتصادي ساخته مي
  نويسد: باره مي  است؟ شيري دراينگونه رقم زده  جامعه را اين

شـود   آبادي به خشـونت منتهـي مـي    هاي دولت هايي كه در داستان بسياري از تعارض
يات است. نيازهـاي زنـدگي ميـل بـه     گويي به ذات ح ها براي پاسخ وپازدن آدم دست

ها ذاتاً تمايلي به خشونت ندارند. بر  پروراند. اگرنه آدم ها مي خشونت را در درون آدم
درستي تمام تنازعات را در بستر اجتماعي خاص خود  اين اساس است كه نويسنده به

غالـب  هاي قـاهر و   تصوير كشيده است تا از تأثير شرايط اجتماعي كه يكي از سازه به
كـه روابـط خـانوادگي مغلـوب      ... درجـايي  ها است غافل نبـوده باشـد   ستيزي اين هم

متغيرهاي اجتماعي شده و خانواده ناتوان از استمرار روابط عاطفي و تعليم و تربيـت  
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پـردازد، درگيرشـدن    ترين تاواني كه با تالشيِ طبيعت اين رابطه مي اوليه است، بديهي
شدن پراكندگي در پيكرة خانواده است؛ و بدترين آن  ضهاي دروني و عار در تعارض

 واضع تهمت و طرد عاطفي و اجتماعيدرغلتيدن به دامن انحرافات و قرارگرفتن در م
  .)80 - 79: 1396(شيري  

ويـژه   گويد، اين طرح [فروپاشي نهاد خانواده] را از صادق هدايت و بـه  ميآبادي  دولت«
  .)138: 1391(طاهري  » گرفته است كرد گم را مردش كه زنيداستان كوتاه او با عنوان 
  نويسد: شيري، دربارة حله مي

دليـل قرارگـرفتن درمعـرض مهاجمـان منحـرف       پناه يـك زنـداني سياسـي بـه     زن بي
شمارد؛ همه ريشـه در ايـن موضـوع دارنـد كـه       حكومتي مرگ را بر ماندن مرجح مي

هـاي   سالمت وجودي انسان و اجتماع در گروه سالمت جامعـه اسـت. وقتـي قاعـده    
هنجـاري بـا رسـوخ در نسـوج      شود، نابه زيستي قرباني قدرت و قصور قوانين مي هم

ها را به مسلخ اسـارت و انفعـال و انحطـاط سـوق      جامعه زندگي جمعي و فردي آدم
ها برعهدة شـرايط   ساماني . عصارة سخن اين است كه مسئوليت تمام اين نابه.. دهد مي

مـديريت در حـوزة قـدرت     ت و سوءنامناسب اجتماعي است و آن نيز متأثر از سياس
  .)80: 1396(شيري   است

  ي از طبقة كارگر و پايين جامعه و اعتصاب كارگرانردا طرف )پ
هايشان دعوت  تأمين خواسته منظور بهطبقة كارگر بود و كارگران را  دار طرفحزب توده 
خوانند.  كرد. در اين رمان نيز مخالفان حكومت كارگران را به اعتصاب فرامي به اعتصاب مي
شود. در اين رمان نيـز، مخالفـان    ميآميز سركوب  مدتي فعاليت موفقيت از  حزب توده پس

هـا و   هـا و زنـدگي دشـوار انسـان     بـه دغدغـه   شـبيرو  باشوند. رمان  و زنداني مي گير دست
هاي ناشي از آن پرداخته است. طـاهري   فقر و مصيبت چنين همهاي ضعيف جامعه و  گروه

بيـان   نويسـي  آبـادي] در عرصـة داسـتان    يكي از علـل موفقيـت او [دولـت   «اعتقاد دارد كه 
گوي  خواهد مرثيه آبادي مي ... انگار دولت است “شده هاي له آدم” تصويرهاي زنده و گيرا از

  .)136: 1391(طاهري  » شده باشد هاي مضمحل آدم
  اختالف طبقاتي )ت

منـد و برخـوردار از    رودررويي طبقة بهره شبيرو باشده در رمان  ازجمله مسائل برجسته
 ،بهره و ضعيف (جاسم، حله، جاشـوها  رابر طبقة بي...) درب و ،امكانات زندگي (عبيد، رواقي

  آبادي، هاي دولت نويسد: در داستان ...) است. تلطف مي و



  1397 پاييز و زمستان، دوم ، شمارةهشتمسال  ،ادبيات پارسي معاصر   140

هاي طبقاتي تمام  هاي اصلي قرباني شرايط اجتماعي و سياسي هستند. ويژگي شخصيت
هاي او با الگوي ماركسيسـتي تحليـل طبقـاتي جامعـه براسـاس ماترياليسـم        شخصيت

فكـران را   و روشـن  ،رد. او نخبگان و بورژواها، روستاييان، كارگرانتاريخي مطابقت دا
  .)52: 1394(تلطف   كشد تصوير مي شان به سيك طبقاتيبه تعريف كال باتوجه

كننـد.   آرايي مي كم در دو جبهة رودررو صف ها كم دي، آدمآبا هاي دولت در اغلب داستان
هـا   سـان از آن  هايي است كه روح انسان سهمي يك درگيري بر سر نيازهاي غريزي يا نعمت

تـرين   و بـديهي  ،خواستار است؛ مانند حق حيات، آزادي، تملك ابزارهاي توليد، كار، معـاش 
درازي به  خواهي و دست هموار نيست. زيادهي به اين نيازها رس دستامكانات زندگي؛ اما راه 

كننده نهاد حكومت است كه به وظايف خود  كه تصرف  جايي خصوص در حقوق مشترك، به
 شود؛ ماننـد  بندي چنداني ندارد، موجب سركشي و شورش درميان مردم مي دربرابر مردم پاي

ه فشارهاي معيشـتي و  بلك ،ها سرشت بدي ندارند دهد كه آدم آبادي نشان مي . دولتشبيرو با
 .)78 - 76: 1396(شيري  راهه كشانده است  تنگناهاي جبرآميز اجتماعي آنان را به بي

  رئاليسم سوسياليستي؛ گفتمان ادبي حزب توده )ث
هـاي ايـدئولوژيك ماننـد      هـا و گفتمـان    فارسي را متأثر از پارادايم تلطف ادبيات معاصر

گرايـي    . فارسي1داند:   شامل انواع ذيل مي ،و فمينيسم ،گرايي  ناسيوناليسم، ماركسيسم، اسالم
. ادبيـات متعهـد يـا انقالبـي كـه محصـول       2كه حاصـل ناسيوناليسـم و مدرنيسـم اسـت؛     

. جنـبش ادبـي فمينيسـتي    4ادبيـات اسـالمي؛   . 3چـپ و ماركسيسـتي اسـت؛    هاي  گرايش
  .)22 - 16: 1394  (تلطف 

رئاليسم سوسياليستي يك گرايش ماركسيستي در هنر و ادبيات بود كه اصول بنيادين آن 
در مسكو تصويب شد و با تأكيـد  «م در نخستين كنگرة نويسندگان شوروي  1934در سال 

گيـري   گرايي در جريان توليد محصوالت هنري، سه اصـل بنيـادين: جهـت    بر انعكاس واقع
و  )125: 1388(هادي و عطـايي   » گرايي را درپي داشت و مردم ،حزبي، نگرش ايدئولوژيك

ويژه پس از تشكيل نخستين كنگرة  تبع نويسندگان روس و به سپس در دورة پهلوي دوم، به
هاي مهم در ادبيات مطرح  عنوان يكي گرايش ش در ايران به 1325دگان ايران در سال نويسن

هـاي   دهندة وجود مؤلفـه  گفتيم تاحدودي نشان شبيرو باد. مطالبي كه تاكنون دربارة رمان ش
انـد؛ دسـتغيب    اين گرايش ادبي در آن است؛ برخي از منتقدان نيز به اين نكته اشـاره كـرده  

... بـا تشـديد مبـارزة     شـيوة رئاليسـم اجتمـاعي و ادب انقالبـي     دبيات بههستة ا«نويسد:  مي
» شـود  بسـيار پررنـگ مـي    شبيرو باويژه در قصة  آبادي به در آثار دولت پنجاهاجتماعي دهة 
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دانـد   گرايي سوسياليسـتي مـي   آبادي را از پيروان واقع . اميني نيز دولت)59: 1378  (دستغيب 
                          .)285: 1390 (اميني 

  بودن رمان اذعان دارد: ي به سياسيآباد دولت
اي نشسـته و دارد   خانـه  اي [يعني خودش] كه تو قهـوه  ساله هشت ـ وهفت جوان بيست

تـأثير مبتالبـه    تواند تحـت  نويسد نمي دربارة زندگي اجتماعي مردم كشورش داستان مي
بعد از  در زمان نشرششبيرو  بادليل هم   همين  ... به اش نباشد انقالبي جامعه ـ سياسي

گيـري و بازداشـت    يكي از موارد بهانة دست شبيرو با... ضمناً  اولين چاپ توقيف شد
را به اين علت نُه بار  شبيرو با... من  من و يكي از اسناد جرم و بازجويي و دادگاهم بود

هاي برهنه  اش داشتم كه از جنبه ونيم در تأمل و بازنويسي نگه نوشتم و حدود چهارسال
... بـا   ... نويسنده يان ادبيات سياسي بتوانم به يك ابهام هنري نزديكش بكنمو خيلي عر

كنـد   حـس مـي  نفس جريان حركت انقالبي و سياسي كه برضد ديكتاتوري در جامعـه  
  .)90 - 87: 1380تن و فرياد  چهل شده در نقل (  تواند مخالف باشد نمي

نويسـد:   تن مي اند؛ چهل بودن رمان اشاره كرده براين، منتقدان ديگري نيز به سياسي افزون
 بـر  اسـي را در تشكيالتي گروهي مبـارز سي  ـ ]... مبارزات مخفيشبيرو باتم سياسي رمان [«

هايي نمادين بـا   شخصيت شبيرو با. شيري معتقد است كه در )57: 1396تن  (چهل » گيرد مي
اند. خدو يك تبعيدي سياسي است كـه پـس از ازدواج    نمايش گذاشته شده هسوية سياسي ب

پناه، با هجوم حراميان حكومتي، حرمتش لگدمال هرزگي  و  پشت شود و حله، بي زنداني مي
 دختـر  پـروين كننـدة   سپارد. ماجراي نمـاديني كـه تـداعي    شود و خود را به آب دريا مي مي

ساعدي است. شبيرو نمـادي از مـردم ايـن     دنديلو  ،علوي !ديو...  !ديواز هدايت،  ساسان
سپاري  وسيلة تهاجم تجاوزگران، با تن شان به شدن حقوق انساني جامعه است كه براثر پايمال

انـد   تـالش و تقـال را رهـا كـرده     ،به قدرت و تقدير، بـر كنـارة دريـاي پـرتالطم زنـدگي     
  .)76 - 74: 1396   (شيري 

  
  گيري . نتيجه4

اجتمـاعيِ گفتمـان    ــ  هاي سياسـي  گرايش برايندآبادي،  نوشتة محمود دولت، بيروش بارمان 
و سوسياليسم) و حزب توده است. نويسنده كه خـود زنـدگي    ،چپ (ماركسيسم، كمونيسم

چيـز آشناسـت. او    دشواري را در كودكي و جواني سپري كرده با زندگي و رنج مـردم بـي  
باختگي و بيگانگي آنان را نشان  بار فقر بر هويت يانهاي فقير و تأثير ز زندگي دردناك انسان
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نـاتواني حكومـت در ادارة    ،خواهي و همكاري شـوم اسـتبداد و اسـتعمار    داده است. زياده
رو،  هاسـت؛ ازايـن   ازجمله داليـل فقـر و تبـاهي انسـان     عدالتي موجود در جامعه كشور، بي

انـد و   حكومـت بـه سـتيز برخاسـته    هاي آزاد و آگاه، در جايگاه مبارزان سياسـي، بـا    انسان
ند و بـراي رسـيدن   كنچيزان را بيدار  هاي ضعيف و محروم و بي كوشند كارگران و گروه مي

به حقوق خود برضد حكومت بشورانند و به اعتصاب فراخوانند. درمقابـلِ گفتمـان چـپ،    
تيـار  طلب) قرار دارد كه واكنش آن، باوجود منابع قـدرتي كـه در اخ   گفتمان حاكم (سلطنت

و سـركوبِ   ،گر است و چيزي نيست جز تهديد، زندان، شكنجه، كشتار دارد، سخت ويران
همـه،   و مـرگ بـراي خـانوادة آنـان؛ بـااين      ،دري، دشواري، تبـاهي  مخالفان و آوارگي، دربه

هاي تازه و آينده دست از مخالفت و مقاومـت برنخواهنـد داشـت و راه مبـارزه ادامـه       نسل
و لزوم استقالل  ،هاي بيگانه  كردن دخالت  ، استعمارستيزي، محكومخواهد داشت. درمجموع

سياسي كشور، استبدادستيزي، مخالفت با حكومت و وضـعيت موجـود، مبـارزه بـا فقـر و      
ي از دار طـرف هاي دولت، تعهد دربرابر مـردم،   عدالتي، انتقاد از سيستم اداري و سياست بي

هـاي موجـود در    ره از قدرت ازجمله ايـدئولوژي به هايِ در حاشيه و بي طبقة كارگر و گروه
  اين رمان است.
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