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رعيتـي،   -هاي جنسيتي، خانوادگي و اجتماعي مؤثر است و نظام گفتمان غالبِ اربـاب اليه
فرهنگ مردساالر، فقر و بدبختي كه زاييدة هژموني قدرت هسـتند، در ايـن رمـان وجـود     

اي گردآوري و تحليـل  حقيق كه اطالعات آن به روش كتابخانهدارد. پرسش اساسي اين ت
روزگـار   رمـان  از اقليم بـاد ها به روش كيفي انجام شده، اين است كه درخوانش دفتر داده

، بر اساس تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركالف، در سه سطح شدة مردم سالخوردهسپري
هـاي  توان از مناسـبات قـدرت در اليـه   توصيف، تفسير و تبيين، چه تحليل و دريافتي مي

مراتب قدرت در نهاد خانواده و جامعه چگونـه  زيرين به دست داد و در اين رمان، سلسله
  رايج سياسي، فرهنگي و اجتماعي چه تأثيراتي دارد؟ شكل گرفته است وبرگفتمان

  آبادي، قدرت، تحليل گفتمان انتقادي، فركالف.دولت: ها كليدواژه
  

 مه. مقد1
گـراي  شناسـان نقـش  م. به همت گروهي از زبان1970تحليل گفتمان انتقادي در اواخر دهة 

ريزي شد. آنان در مطالعـات  پي )East Anglia(آنجليا در دانشگاه ايست )Halliday(هليدي 
 زبان و كنترلشناسي انتقادي را برگزيدند و در كتاب خود دربارة كاركرد زبان، رويكرد زبان

ها از وضع اصطالح منتشر شد، اين اصطالح را انتخاب كردند. هدف اصلي آن 1979كه در 
تحليل گفتمان انتقادي، آشكار كردن روابط قدرت پنهان و فرآيندهاي ايدئولوژيكي موجـود  

شناسي جامعه بوده اسـت. تحليـل   شناسي زبان و تحليل زباندر متون زباني و تحليل جامعه
رود كه كاركرد زبـان را  شناسي به شمار مياي در زباناخة علمي بينارشتهگفتمان انتقادي، ش

تحليل گفتمان انتقادي، زبان را به «دهد. در جامعه و سياست، مورد بررسي و تحليل قرار مي
عنوان عملي اجتماعي در ارتباط با ايدئولوژي، قدرت، تاريخ و جامعه در سطح متن، اعم از 

). تحليل گفتمان انتقـادي، روشـي   11: 1390زاده،(آقاگل» كنده ميگفتاري و نوشتاري مطالع
هاي گوناگون در يك مـتن ادبـي يـا    مبتني بر تحليل است كه منجر به شناخت بهتر گفتمان

هاي اصـلي توان يكي از مؤلفهرا مي "شده زبان نوشته"عبارتي  متن يا به«شود. غيرادبي مي
هاي گوناگون بررسي كرد. از ديـدگاه را از ديدگاه يـك جامعه در نظر گرفت و آن فرهنـگ

شود كه در آن تعـين  اي در نظر گرفته مي شناختي، متن بر اساس زمينهيـك بررسـي جامعه
يافته و بررسـي چگونگي ايـن تعـين و تـأثير متقابــل آن بــر زمينــة اجتمــاعي هــدف      

  ).26: 1393ادريسي وباللي،»(شناختي استاصـلي يـك مطالعـة جامعه
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  بيان مسئله 1.1
شـود.  اي شاخص محسوب مـي نويسي فارسي، چهرهآبادي در عرصة داستانمحمود دولت

آبادي نمـود دارد. او در  هاي محموددولتگرا در همة داستانخويشكاري يك نويسندة مردم
ثانويـة  هاي خود، نهادهاي قدرت را به چالش كشيده و با انعكاس نيازهـاي اوليـه و   داستان

خواه بدل كرده اسـت. بـديهي اسـت كـه ايـن نگـاه       اي تحولنامهمردم، آثار خود را به مرام
ا او   هاي مختلف، نشر آثارش را با دشواريآبادي در دورهدولت هايي مواجه كرده اسـت؛ امـ

اي جز طرح دردها و مشكالت جامعه و مردم ندارد، هرگز اين نقيصـه را سـدي   كه دغدغه
آبـادي در  ود نديده و به رويكرد اعتراضي خويش ادامه داده است. محمود دولتدر برابر خ

)، نيـز چنـين   اقلـيم بـاد  به ويـژه در دفترنخسـت (   شدة مردم سالخوردهروزگار سپريرمان 
هـاي نظريـة   ساخت اين اثر با عنايت به مؤلفـه رويكردي دارد. بازخواني روساخت و ژرف

آبادي و چگونگي بازگويي و تبيين آن را يت آراي دولتتحليل گفتمان انتقادي فركالف، كيف
كوشد به بررسي مفهوم كند. پژوهش حاضر با استفاده از مباني نظرية فركالف، ميآشكار مي

قدرت بر اساس تحليل گفتمان انتقادي در اين رمان، بازكاوي پيوند و ارتباط ميـان ادبيـات،   
ة خوانشـي دگرگـون از ايـن رمـان و بـازگويي      شناسي در اين اثر، ارائشناسي و زبانجامعه

شدن از شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگـي آن زمـان   اي از تاريخ ايران و آگاهحقايق دوره
  دست يابد. 

  
  پيشينة تحقيق 2.1

از ديـد تحليـل گفتمـان     شدة مردم سالخوردهروزگار سپريتاكنون در هيچ پژوهشي، رمان 
هـاي نوآورانـة   شده است و اين خأل پژوهشي بر جنبـه انتقادي فركالف بررسي و واكاوي ن

هاي ديگري از اين رمان پرداخته شـده  هايي چند به جنبهافزايد. در پژوهشمقالة حاضر مي
)در كتاب روايت روزگار، نگـاهي بـه كارنامـه محمـود دولـت آبـادي       1398است: شيري (

) و ديگـران در  1397ايفي ((شناختنامه، خالصه آثار، نقد و بررسي) داشته است. شيرزاد طـ 
بـا رويكـرد    »آبـادي  نوشتة محمـود دولـت   با شبيروتحليل گفتمان سياست در رمان «مقالة 

و نـورمن   )James Paul Gee( هاي جيمـز پـل جـي   تحليـل گفتمان انتقادي (بر پاية انديشه
ــركالف ــان   )Norman Fairclough( ف ــت در رم ـــانِ سياس ـــل گفتم ــه تحلي ــذكور)، ب  م

شـدة  روزگـار سـپري  انديشي در رمان تشبيه«) در مقالة 1387اند.كاردگر و قدمنان ( هپرداخت
آبادي در اين اثر بسيار برجسته پردازي شاعرانة دولتاند كه خيالبيان كرده» مردم سالخورده
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تر دارد. بـاقري و وثـاقتي جـالل    هاي خيالي، تشبيه، كاركردي ويژهاست كه از ميان صورت
 شـدة مـردم سـالخورده   روزگـار سـپري  بازآفريني اسطورة سوشيانس در « ) در مقالة1392(

انـد و بـه ايـن نتيجـه     ، مقولة منجي و مسايل مربوط بـه آن را كاويـده  »آباديمحمود دولت
زدة انسـاني، بـه دنبـال آفـرينش     رفت از جامعة تباه و ستماند كه نويسنده براي برونرسيده
بينـد. ايـن   داستاني، مصداق آن را در سوشيانس ميشهري است كه در دنياي هنري و آرمان

مقاله كوشيده است با توجه به مباحث مطرح شده در تحقيقـات مـذكور، كاربسـت نظريـة     
آورد و خـالء  مـي » قدرت«تحليل گفتمان انتقادي فركالف، زمينة الزم را براي تبيين مفهوم 

  پژوهشي در آثار پيشين را بزدايد.
  
  . مباني نظري تحقيق2

  بازشناخت تحليل گفتمان انتقادي 1.2
گفتمان، عبارت است از كاربرد زبان به منظور برقراري ارتباط. برخالف دستور زبان كه فقط 

تـر از جملـه، يعنـي مـتن     ها سروكار دارد، گفتمان به واحد زباني بزرگها و جملهبا عبارت
، هـر مـتن   ).57: 1392اده، زپردازد (آقاگـل هاي نوشتاري ميهمچون مكالمه، مصاحبه، متن

قابل تفسير وتبيين » گفتمان«بـا مفهوم  ارتباطيو اين نظام  رودبه شمارمي ارتباطينظام  يك
هاي اجتماعي، سياسـي،  عبارت است از كاربرد زبان در رابطه با صورتبندي«است. گفتمان 

ظـم اجتمــاعي  دهندة نظم اجتماعي است و در عين حـال بـه ن و فرهنگي زباني كه بازتاب
  .(Gee, 1999: 18) » دهدو كنش متقابل افراد با جامعه شكل مي
كـاوي و  شناسـي، فلسـفه، نقـد ادبـي، تـاريخ، روان     معناي امروزي گفتمان متأثر از زبان

هـاي  شناسي است. تحليل گفتمان، ابـزاري سـودمند بـراي حركـت در ميـان زاويـه      جامعه
تي كه منجر به كشف و پيدايي نـوع نگـاه و در   گوناگون انديشة فردي و جمعي است. حرك

شود. اصطالح تحليل گفتمان، به معناي بيني خاصي ميتر، ايدئولوژي و جهانسطحي كالن
گر به توصيف شناسي رايج بوده است. در اين رويكرد، تحليلتوصيفي آن، چند دهه در زبان

، ايـدئولوژيك و قـدرت   هاي زباني در سطح خرد آن جدا از مسايل اجتماعيمتن و ساخت
پرداز تحليل گفتمان انتقادي، تحليل گفتمان رايج پردازد. فركالف به عنوان نخستين نظريهمي

وگـو بـين افـراد را از مسـايل گفتمـاني ماننـد       را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود اگر گفت
م، نادرسـت  قدرت، ايدئولوژي، ساختار اجتماعي، نهادهاي اجتماعي جـدا و مسـتقل بـداني   
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است؛ چراكه زبان و قدرت و زبان و گفتمان با يكديگر رابطة ديالكتيك دارند يعنـي زبـان،   
  ).58: 1392زاده، سازد (آقاگلگفتمان را وگفتمان نيز زبان را مي

فركالف بر اين باور است كه تحليل گفتمان انتقادي تنها سازنده نيست و گاهي، برآينـد  
است. نكتة محوري رويكرد فركالف اين است كه گفتمان گونة هاي ديگر و محصول پديده

هـا و روابـط اجتمـاعي از جملـه     رود كه دانش، هويتمهمي از كنش اجتماعي به شمار مي
هـا و سـاختارهاي   زمان، ساير كـنش دهد و هممناسبات قدرت را بازتوليد كرده و تغيير مي

. بنابراين، ميان گفتمان و )117: 1389بخشند (يورگنسن و فيليپس، اجتماعي به آن شكل مي
ها، پيوندي دوسويه برقرار است و تأثير و تأثّراتي كه شاهد آن هسـتيم،  اي از كنشمجموعه

  بخشد.هاي يك گفتمان، شكل و سامان ميبه چهارچوب
  
  الگوي گفتماني نورمن فركالف 2.2

متقن بايد از سه سـطح  فركالف بر اين باور است كه براي تحقّق تحليل گفتماني درست و 
هـاي  با ويژگـي «اي است كه مرحلهالف.سطح توصيف توصيف، تفسير و تبيين بهره گرفت: 

). در اين سطح به مسـايلي چـون   42: 1386زاده و غياثيان، (آقاگل» صوري متن ارتباط دارد
 هـا، روح گيري، رعايت ادب، گزينش واژگان و روابط معنـايي ميـان آن  توجه به نظام نوبت

هاي افراطي و دگرسان، نوع ادبيات به كار رفته و دستور زبـان اهميـت   بنديجمعي، عبارت
اي است كه شامل فرآينـدهاي گفتمـان و تفسـير مـتن     مرحلهب. سطح تفسير شود. داده مي

شود. تفسير تركيبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر است. منظور از ذهنيت مفسر،  مي
: 1387شده از سوي تفسيرگر در تفسير مـتن اسـت (فـركالف،    ار گرفتهاي به كدانش زمينه

  ). در اين سطح، چهار عنوان مورد توجه است:215
هاي موجود بـر روي كاغـذ كـه بـه كلمـات،      اي از آوا يا نشانهظاهر كالم يعني مجموعه

- شود؛ معناي كالم يعني دادن معنا بـه اجـزاي تشـكيل   عبارات و جمالت معين تبديل مي

ها تا در صورت امكان، دهندة متن؛ انسجام موضعي يعني برقراري ارتباط معنايي بين گفته
ماية متن كه مبين چگـونگي  تفسيري منسجم از رشتة كالم به دست آيد؛ و ساختار و جان

  .)183: 1382پيوند اجزاء به يكديگر و نحوة انسجام فراگير متن است (پاينده، 

پـردازد.  به بيان ارتباط ميان تعامل و بافت اجتماعي مـي «ت كه اي اسمرحلهج. سطح تبيين  
زاده و غياثيان، (آقاگل» كه چگونه فرآيندهاي توليد و تفسير تحت تأثير اجتماع قرار دارنداين
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تواننـد بـر آن   هـا چـه تـأثيرات بازتوليـدي مـي     دهد كه گفتمان). تبيين نشان مي42: 1386
: 1387شوند (فـركالف،  منجر به حفظ يا تغيير ساختارها ميساختارها بگذارند. تأثيراتي كه 

245(.  
  

  ماية رمان روزگار سپري شدة مردم سالخورده (دفتر اول: اقليم باد) درون 3.2
اين  است.آبادي رماني سه جلدي به قلم محمود دولت ،مردم سالخورده ةروزگار سپري شد

توسط به بعد  1369از سال  پايان جغدو  سبرزخ خَ، اقليم بادهاي:  به ترتيب با نامه مجموع
سـه نسـل از يـك     سرگذشت ده است. اين اثر،انتشارات چشمه و فرهنگ معاصر منتشر ش
 سيدها به ةبا دختري از خانواداو شود.  ابا آغاز مي خانواده است. داستان اين خانواده با استاد

هاي  خورشيد و دو پسر به نامدختري به نام  ها صاحبآن كرده است.آدينه ازدواج  بي نام بي
كنـد.   ديـالق ازدواج مـي    سالگي با حبيـب  شوند. خورشيد در دوازده مي و يادگار  عبدوس

ميرعلـي   بـا  آدينه بي ابا، بيدميرد. پس از مرگ استا كند و مي سكته مي 1301استادابا در سال 
با مرگ اسـتادابا،   شود. باقر قوزي مي و از او صاحب پسري به نام كندازدواج ميمال خشت

سـالي، عبـدوس را بـداخالق     وليت و كمؤشود. سنگيني مس عبدوس سرپرست خانواده مي
 كند؛ اماازدواج ميآفاق  ،اش دخترخالهبه خواست ديگران با شانزده سالگي،  آغاز د. دركن مي

 سليم  نوران،، هاي سامون از عذرا نيز صاحب سه پسر به نام د.گير پس از شش ماه طالق مي
عبدوس با پول پسرانش، خانواده را براي زيارت به كربال  شود. نام مهرگان مي و دختري به

ناچار بـراي فـراهم   به و عبدوس و سامون  دزدندميشان را  برد. در كربال پول و مدارك مي
ها، خانواده بـا زحمـت    كنند. پس از ماهميتي در عراق كار ، مداز كربال كردن پول بازگشت

رود.  گردد. دشواري زندگي با كار سرتراشي و كدخدايي از بين نمي كلخچان برمي فراوان به
زنـدگي فقيرانـه در تهـران     شـوند.  تهران مـي  كنند و راهي بزرگ عبدوس ازدواج مي نپسرا

شود. زندگي نبي با كـار نقاشـي سـاختمان     اش مي باعث بيچارگي بيشتر عبدوس و خانواده
شـود. سـامون و    كشـته مـي   هرازة در يك تصادف در جاد 1351اما در سال  ؛مناسب است

 دليـل  بـدون  . اوكننـد  هـاي گونـاگون زنـدگي مـي     پدري در خانـه  ةمانند خانواد ،همسرش
مون در زنـدان شـاهد   سـا . مانـد  مـي  زنـدان  در سال دو و دستگير 1354 سال در مشخّصي
، مـردم سـالخورده  ة شـد  روزگـار سـپري   رمانجلد   پايان سهاست.   غيرانسانيهايي شكنجه
رونـد و  اي است كه به هـر راهـي مـي   هاي خانوادهدرپي دردها و رنجپايان و پيبي نجريا

  ماند.ها باقي ميرسند و تنها تلخي براي آنزنند، به سعادت نميدست در هر طنابي مي
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 شدة مـردم روزگار سپريدر رمان  »قدرت« . تحليل گفتمان انتقادي مفهوم3
  سالخورده

  سطح توصيف 1.3
  واژگان 1.1.3

در اين رمان، پدر در رأس هرم قدرت در خانواده قرار دارد. همـة تصـميمات از سـوي او    
شود و ديگر اعضا ملزم به اجراي آن هستند. در اين سبك از زندگي، همة افراد در اتخاذ مي

ناخوشايندي همراه خواهد بـود  حكم كارگزاران پدر هستند و تخطّي از اين اصل با عواقب 
شـان تنهـا بـه سـكوت و     ها حق اعتراض ندارند و واكـنش ). آن1/24: 1369آبادي، (دولت

تر عبدوس دربـارة جايگـاهش در خانـه،    شود. يادگار، برادر كوچكخودخوري محدود مي
ن داند. بار معنايي اين واژه، مبين عـدم تـوازن قـدرت ميـا    چون غالمي مطيع ميخود را هم

  يادگار و عبدوس است: 
كردم، هم براي بابا و هم براي زنـش.  شان كار ميجا بودم، مثل غالم برايمن هم كه آن

اي كه شده، از كرد تا من را به هر بهانهزنش هم كه خدا ازش نگذرد... داشت كاري مي
اري كه از خانه بيرون كند... من ناچار بودم امر و نهي زن بابات را فرمان ببرم و به هر ك

  ). 25كشيد، تن بدهم (همان: ام ميگُرده

من (سامون) «دادند: ها رفتارهايش را الگوي خود قرار ميگاه فرزندان بود و آنعبدوس تكيه
خواهـد بكنـد. شـيطان را    اختيار بلند شدم و رو[ي] جام نشستم و ماندم كه بابام چه ميبي

و گُه سگ بسوزان و دود كـن... بابـام نـور     لعنت كرد و به مادرم گفت: نحسيه. يك كم لته
). بسامد واژة بابا در متن ذكرشده، ديدگاه مردگرايانة اين كودك را 7- 8(همان: » چشمم بود
منـد نيسـت و تنهـا    چون پدر، كنشدهد. اين شرايط براي مادر وجود ندارد. او همنشان مي

در اين رمان، مرد همواره در نقـش  رو، هاي وي را برعهده دارد. از اينوظيفة انجام خواسته
توان زنان را قطب منفي (بـه معنـاي انفعـال    كند، نه همسر. بنابراين، ميشوهر نمود پيدا مي

گـري و پويـايي   رفتاري و شخصيتي) داستان و مـردان را قطـب مثبـت (بـه معنـاي كـنش      
و در » دختـر زن، مـادر،  «شخصيتي) دانست. اين موضوع با نگاهي به بسامد پايين واژگـان  

  ملموس است.» مرد، پدر، پسر«هاي برابر، فراواني واژه
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  پردازيشخصيت 2.1.3
قهرمانان اين رمان، غالباً مرد هستند. از خانواده گرفته تـا اجتمـاع، ايـن مـردان هسـتند كـه       

داستان، منفعـل و فرعـي بـه حسـاب      كنند و حضوري برجسته دارند. زناننمايي ميقدرت
دهنـدة چيرگـي نگـرش    يشبرد روايت، اثرگذار نيسـتند. ايـن موضـوع نشـان    يند و در پآ مي

تواند برآمده از بطـن و مـتن فرهنـگ زيسـتي جامعـه در آن      مردساالر در رمان است كه مي
جـا  ها حضوري پويا دارند و حتّـي آن ها باشد. عبدوس، حاج كلو و... در بيشتر روايتسال

گويند. با ها از مردان داستان سخن ميدهد، آنمي گريآبادي به زنان اجازة روايتكه دولت
كنـد؛  هاي رمان، مخاطب فاصلة زيادي ميـان جـنس زن و مـرد حـس مـي     خوانش روايت

اي كه زاييدة فرهنگ برتري مردان بر زنان است. زنان داسـتان، هرگـز بـدون مـردان      فاصله
ها را به يكي زنان، آنشوند و شخصيت مستقلي ندارند. راوي براي معرّفي بهتر تعريف نمي

كند. اين مسأله در ارتبـاط بـا مـردان رمـان مصـداق پيـدا       شان منسوب مي از مردان اطراف
). مادر عبدوس، پـس از مـرگ   20زند (همان: كند. عبدوس، در خانه حرف آخر را مي نمي

) و خورشـيد، در كـودكي بـه عقـد     49كند (همان: مال ازدواج مياستادابا، با ميرعلي خشت
گيرد و گاهي ). مادر عبدوس، مورد غضب فرزند قرار مي21آيد (همان: بيب ديالق درميح

كشيد و شـروع  بي آدينه) هم، از ترسش جيغ ميچارة من (بيمادر بي«خورد: از او كتك مي
داد و كرد دور گودال دويدن و پدرت (عبدوس) هم زنجير به دست، فحش و دشنام ميمي

دهد كـه مـردان در ايـن رمـان، در     ها نشان مي). همة اين نمونه21 دويد (همان:دنبالش مي
منفعـل،  «و » گرامركننده، كنش«اند و در اين مناسبات قدرت، دو سوية برابر زنان قرار گرفته

گـر  حضور دارند. تضاد و تقابلي معنادار كه برآيند بافت فرهنگـي جامعـه و بيـان   » پذيرستم
وار رنگ و سايهان را در رويدادهاي گوناگون، كامالً كمخودكامگي مردان است و حضور زن

  كرده است.
چون حاج كلو، كدخداي ها هممردان در اين رمان، سه وجه متفاوت دارند. برخي از آن

هايش دارد حاج كلو سر بزرگش را باال آورده و با چشم«روستا، در رأس قدرت قرار دارند: 
ستش را هم كمي باال آورده و طرف او گرفتـه و بـا   كشاند توي اتاق عزا و دعبدوس را مي

جور اشك نريزد و پيش او برود. عبـدوس چطـور   خواهد كه آنمهري پدرانه از پسرك مي
تواند اطاعت نكند، در حالي كه مجلس خاموش و چشم به بزرگواري حاج كلـو مانـده   مي

در رأس هـرم قـدرت   ). برخي از مردان مانند عبدوس، در نهاد خـانواده،  14همان: »(است؟
). 15شوند (همان: ده محسوب ميپذير و گاهي فرمانقرار دارند؛ اما در اجتماع، گاهي فرمان
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چون يادگار، برادر عبدوس يا حبيب ديالق، داماد عبدوس يا بالل، برادر برخي از مردان هم
وس ايـن  بهانة ديگر عبـد «پذير هستند و شخصيتي منفعل و ايستا دارند: زن عبدوس، فرمان

گفت: مردكة ديالق! و حبيب آمد و هميشه به او ميبود كه از شوي من (خورشيد) بدش مي
» مـان راه بدهـد  ترسيد يادگار را تـوي خانـه  خيلي ترسو بود. آن شب هم مي - خدا بيامرز–

مراتب اجتماعي و مناسبات قدرت ). بنابراين، كنش مردانه در اين رمان، به سلسله32(همان: 
- اند و دولـت ارد. مناسباتي كه بر اساس سنّت و نظام ارباب و رعيتي تعريف شدهبستگي د

  ها آن را بازتوليد كرده است.آبادي با خلق اين شخصيت

  آيي نشيني و هم هم 3.1.3
آيي، ارائة تحليلي درسـت از مناسـبات قـدرت در رمـان، فـراهم      نشيني و همبا بررسي هم

اي از واژگان در آيد، شبكهاز حاج كلو سخن به ميان ميشود. در سطح اجتماعي، هرگاه  مي
گيرند تا قدرت او را در ميان مردم روستا بهتر نشان دهنـد: حبيـب ديـالق    كنار هم قرار مي

هايش را زير شكمش جفـت كـرده و منتظـر اسـت. او هـم مثـل       تر ايستاده و دستنزديك
د. عبـدوس بـا تـرس و لـرز پـيش      ديگران سرش را پايين انداخته تا به حاج كلو نگاه نكنـ 

داند چرا ايستاده است (همان: چنان مقابل حاج كلو ايستاده و نميايستد. او همرود و مي مي
). قدرت مردانه هم در سطح جمالت و هم در فضاي كلّي داستان نمود دارد. قدرتي كه 17

يني، آنچه برجسته نشكند. در مقولة همدهي روزگار مردم را در ابعاد مختلف تعيين ميجهت
هايي است كه بار معنايي جنسيتي دارند. اين موضوع نشـان  كارگيري واژهرسد، بهبه نظرمي

دهد كه نويسنده بر اساس بافت فرهنگي جامعه، در مناسبات قدرت، نقشي بـراي زنـان   مي
خواسـتند  هايي جرأت پادرمياني نداشـتند و نمـي  ديگران هم در همچين وقت«قائل نيست: 

كـرد.  شان را توي مخمصه بيندازند؛ چون كه آن شمر (عبدوس) به هيچ كس ابقاء نميخود
  ).30همان: »(لرزيدات چسبيده بود به ديوار و مثل بيد ميعمه

  ضماير 4.1.3
آبادي در اين رمان، از راويان متنوعي استفاده كرده است. عبدوس، خورشيد، سـامون  دولت

چه را در ذهن دارند، از حالت انتزاع خارج كرده ند و آنكنو... مشاهدات خود را روايت مي
شده در سطح هاي نهادينهمراتبدهند. ضماير در بازنمايي سلسلهو به دنياي بيرون انتقال مي
كنند. در بخشـي از  سزايي دارند و جايگاه هر فرد را مشخّص ميشخصي و گروهي تأثير به
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اش آفـاق كـه تنهـا يـازده سـال دارد،      دخترخالهخوانيم كه عبدوس در نوجواني با رمان مي
دانـد.  آل نمـي ازدواج كرده است. او هيچ رضايتي از اين زندگي ندارد و آفاق را زنـي ايـده  

زن، هه! «گيرد، گوياي اين نگرش است: ضميرهايي كه عبدوس براي معرّفي آفاق به كار مي
ترسـيد، از مـن كـه    ريخت. يـازده سـاله! مـي   زدي پرهاش ميجوجه گنجشك، دستش مي

). 126(همـان:  » ترسيد. ردش كردم رفت، به شـش مـاه هـم نكشـيد    اش بودم، ميپسرخاله
در اين رمان بازتاب » او«گر فاصلة عاطفي ميان اين دو است. ضمير كاربرد اين ضميرها بيان

باشد هايي آميز و رازآلود بودن شخصيتتواند ناشي از ابهامقابل توجهي دارد كه اين امر مي
اي آشكار وجود دارد كـه  فاصله» او«و » من«چنين، ميان اند. همكه با اين ضمير معرّفي شده

آبادي از ايـن ظرفيـت اسـتفاده    ها در برخي موارد است. دولتگر عدم تفاهم شخصيتبيان
تـر نشـان دهـد. يادگـار از دوران     هاي ميان عبدوس و يادگـار را واضـح  كرده است تا تنش

ترسـد. هـيچ   ا به بدترين شكل از سوي عبدس تنبيـه شـده اسـت و از او مـي    كودكي، باره
شود. عبدوس كـه از جايگـاه برتـر در خـانواده     احساس خوشايندي ميان اين دو ديده نمي

  هاي يادگار رضايت خاطر ندارد: برخوردار بوده است، از كرده
دوس ديگر قبـولش  شان، يادگار برگشت خانة ما، اما عبچند وقت بعد از قهر و جدايي

نكرد. او هم دست به كاري زد كه بد از بدتر شد. يادگار از دست برادرش شكايت كرد 
  ).354(همان: ده و خورده االرث او را ادا نكركه عبدوس سهم

  ها وجه فعل 5.1.3
كند. هنگامي حاج كلو به عنوان رأس هرم قدرت در روستا، در همة امور دخالت مستقيم مي

شود تا با وي ابـراز  كند. كلو به او نزديك ميميرد، عبدوس گريه و زاري ميمي كه استاد ابا
شود، بار معنـايي  دردي كند. افعالي كه در جمالت او هنگام دلجويي از عبدوس بيان ميهم

االجرا است. او بايد گام در مسيري بگذارد ديده الزمدستوري دارد و از سوي اين جوان داغ
گر اطمينـان و عـدم   ها دقيقاً بيانراي او در نظر دارد. وجه اخباري فعلكه كدخداي روستا ب

  فوذ و قدرت خود را بسط داده است:كارگيري اين افعال، نترديد حاج كلو است. او با به
دهد كه گريه مكن، مرگ حـق  زند و پسرك را دلداري ميچنان حرف ميحاج كلو هم

گيـري، قـرآن   اهللا درس و مشق يـاد مـي  ذبيحگذارمت مكتب آ شيخ است... با بهادر مي
افتي بـه كـار (همـان:    داري و ميخواندن و خط نوشتن، تيغ كسب پدرت را هم ورمي

15 .(  
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شود كه اين موضوع نشان دهنـدة قاطعيـت   هاي رمان ديده ميوجه اخباري در غالب بخش
، آراء خـود را  آورند. افزون بر اين، نويسـنده هـم  ها بر زبان ميجمالتي است كه شخصيت

كنـد.  دربارة مردان و زنان حاضر در داستان، صراحتاً و عـاري از ترديـد و شـبهه بيـان مـي     
برد و مبين ميـزان پايبنـدي نويسـنده بـه     بسامد باالي وجه اخباري، قطعيت متن را باال مي«

و  ). دراين داستان، فراواني استفاده از وجه اخبـاري 151: 1392درپر، »(هاستحقيقت گزاره
التزامي با قدرت افراد ارتباط مستقيم دارد. هر اندازه، شخصيت مورد نظر از پايگاه اجتماعي 

گيرد تا هژموني نـرم يـا   هايي با وجه اخباري بهره ميمندتري برخوردار باشد، از فعلقدرت
هايي با وجـه  پذير، از فعلهاي ضعيف و ستمخشن خود را تعميم دهد. درمقابل، شخصيت

اي براي ابراز عقيدة قطعي ندارند و تنها به حـدس  كنند؛ زيرا ارادهتر استفاده ميبيش التزامي
دانم چند دقيقه با چند ساعت گذشت، ناگهـان انگـار   كنند. هرچه بود نميو گمان تكيه مي

آسمان و زمين به هم ريخت... و لحاف كرسي از روم كشيده شد و خود كرسي هم به يك 
  ). 1/29: 1369آبادي، (دولت» اقضرب لگد پريد ته ات

  
  سطح تفسير 2.3

كم سه مقولة بينامتني نمود دارد. يكـي از  ، دستشدة مردم سالخوردهروزگار سپريدر رمان 
هايي از باورهاي فمينيستي و نفي خشـونت عليـه زنـان اسـت. زنـان حاضـر در       ها رگهآن

كننـده  روايت، نقـش اصـلي و تعيـين   داستان، منفعل و وابسته به مردان هستند و در جريان 
ندارند. با اين حال، نويسنده در مقاطع گوناگون، با به تصوير كشيدن اين شرايط و با بيـاني  

آبادي جويانة مردان را نسبت به اين قشر نقد كرده است. آراء دولتغيرمستقيم، رفتار برتري
وار مقولـة مـذكور،   بسـامد موتيـف  در اين رمان با مباني فمينيستي ارتباط دارد و با توجه به 

هـايي كـه در ايـن    توان آن را امري اتفاقي و بدون پشتوانة فكري تلقّي كرد. تحليل واژهنمي
رمان به كار گرفته شده است، حكايت از عدم خودبسندگي و استقالل زنان دارد. بار معنايي 

منـد،  هـدف  رسـاند كـه نويسـنده بـا روشـي     اين واژگان، مخاطـب را بـه ايـن نتيجـه مـي     
هايي ضعيف و درمانده خلق كرده است تا نسبت به حقـوق زنـان در خـانواده و     شخصيت

آبادي با ارائة فهرستي هاي داستان بازگو كند. دولتجامعه، مطالبي را از زبان خود شخصيت
كـه ناشـي از سـيطرة     شدة مـردم سـالخورده  روزگار سپريهاي زنان در رمان از محروميت

پذير را به تكاپو براي رسيدن به روزهاي آرماني واداشـته  است، اين قشر ستمقدرت مردانه 
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شـدة  روزگـار سـپري  است. بنابراين، او در يك دگرگوني فكري، از زناني منفعل و ايستا در 
  رسيده است.  جاي خالي سلوچبه زني اثرگذار و خوداتكا در  مردم سالخورده

بـا خلـق آثـار     )Simone De Beauvoir(وار در ارتباط با آراي فمينيستي، سيمون دوبـو 
جـنس دوم  اي شاخص و برجسته است. مباني فكـري دوبـووار در كتـاب    گوناگون، چهره

منعكس شده است. يكي از مسايل مطرح شده دراين كتاب، ارائة تعريفي نو از جـنس مـرد   
ند و با تكيه ااست. مرداني كه در نظام قدرت، عرصه را بر زنان تنگ كرده» ديگري«به عنوان 
داننـد و فرديـت و   هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي، خود را برتـر از زنـان مـي   فرضبر پيش

طلبي زنانـه بـه   كنند. بنابراين، مرد در نگاه دوبووار، مانع كمالآزادي اين قشر را محدود مي
كـه از   دانـد آيد. او شرايط نامناسب زنان در مقابل مردان را برآيند چهار مؤلفه مـي شمار مي

. 1پذير) نهادينه شده اسـت:  گر) در تار و پود باورهاي زنانه (كنشسوي نهاد قدرت (كنش
. ازدواج و مـادر بـودن كـه    2هاي جنسيتي؛ تأثير فرهنگ و سنّت در نمود پيدا كردن تفاوت

. 4. نقش تمدن در به حاشيه رانده شدن زنـان از هـرم قـدرت؛    3دارد؛ زنان را مقيد نگاه مي
). اگرچـه دوبـووار ايـن    16- 17/ 1: 1384هاي فكري (دوبووار، فرضة ذهنيت و پيشمسئل

عوامل را در چهار بخش كلي ذكر كرده است؛ اما همة موارد تحـت تـأثير مقولـة اول قـرار     
اند. به سخن ديگر، تعريف نقش زنان در قالب همسر و مادر، دارند و از بطن آن زاييده شده

براي اين گروه ترسيم كرده و عـدم خودبـاوري آنـان، ناشـي از      جايگاهي كه تمدن انساني
  ها زناني ضعيف و خفيف پرورش داده است. سيطرة فرهنگ و سنّتي است كه در طول سده

شـود.  ديـده مـي   شدة مردم سالخوردهروزگار سپريهاي هر چهار عامل، در رمان نشانه
در فرهنـگ و سـنّت دارد. ازدواج و    بهره بودن زنان از قدرت در اين رمـان، ريشـه  البته، بي

نقش مادري بخشي از قيد و بندهايي است كه نهاد قدرت (مردان) در دو سطح خـانواده و  
شان در گرو اطاعت از شوند كه هويتكنند. زنان از ابتدا توجيه ميجامعه به زنان تحميل مي
ـ جنس مخالف شكل مي ي زنـان، تعريـف   گيرد. به عبارت ديگر، در اين رمان، مردان و حتّ

جديدي از نقش زن ندارند و چيستي شخصيت اين جنس را محـدود بـه قيـد و بنـدهايي     
دهنـدة  اند كه از سوي سنّت و فرهنگ ايجاد و نهادينه شـده اسـت. ايـن قيـدها بسـط     كرده

هژموني مردانه و به انزوا كشاندن زنان است. به عبارت ديگر، ازدواج و مادر بودن، فـارغ از  
مثبتي كه دارد، ابزاري براي برخي مردان انحصارطلب ايـن رمـان بـوده اسـت تـا      همة آثار 

هايي براي اجراي فرمان بدل ها را به آلتگيري قدرت زنان را در نطفه نابود كنند و آنشكل
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شـدة  روزگار سـپري نمايند. بنابراين، او در يك دگرگوني فكري، از زناني منفعل و ايستا در 
  رسيده است. جاي خالي سلوچي اثرگذار و خوداتكا در به زن مردم سالخورده

خواهي با موانع بسياري مند در جامعه و سهمدر چنين وضعيتي، زنان براي حضور كنش
، شدة مردم سـالخورده روزگار سپريشوند. تحت تأثير اين سنّت ديرپا، در رمان رو ميروبه

هـا را بـه حاشـيه    (هژموني مردانه) آناند كه فرهنگ غالب بر جامعه زنان به اين باور رسيده
رانده است و آنان اجازة عدول از اين خط سير فكري را ندارند. چيرگي سـنّت و فرهنـگ   

هاي جنسيتي متعددي را براي آنان بازتعريف كرده و بـر ايـن اسـاس، مـانع     (ديني)، تفاوت
ي و هـا خودسانسـور  حضورشان در هرم قدرت شـده اسـت. ايـن نگـاه، برآمـده از سـده      

ديگرسانسوري است كه از جانب يك سوي قدرت اعمال شده است. براي مثال، خورشيد، 
تـر (يادگـار)   تر (عبدوس) به برادر كوچـك همسر حبيب ديالق كه شاهد ظلم برادر بزرگ

كند و بدون هيچ واكنشي، تنها شاهد اين رويداد تلخ است. او است، كامالً منفعالنه عمل مي
رأت اعتراض ندارد و تنها واكنش او، سـكوت و خودخـوري اسـت:    اي جحتّي براي لحظه

) ويـا در  1/31: 1369آبـادي،  دولت»(توانستم بكنم عمه جان جز خون دل خوردن؟چه مي«
: 1369دولت آبادي، »(مردمگفت خورشيد بمير، ميبابام نور چشمم بود، عمه جان. مي«مثال 

پذيرفته شده در فرهنگ ايراني است  ) نشان دهنده آن است كه قدرت مرد يك اصل1/367
و در گفتمان زنانه هم اين موضوع بـه خـوبي نمـود دارد. زنـان بـه واسـطة رواج گفتمـان        

انـد و گويـا   نابرابري زن و مرد و برتري جنس مذكّر بر مؤنث، تن به ايـن طـرز تلقـي داده   
پذير نيست. بـر  ها شدني و امكانگاه (جنس مخالف) براي آنزندگي بدون داشتن يك تكيه

دهد و هميشه سعي دارد رضايت خاطر او را اين اساس، دخترك جانش را براي پدرش مي
بردار او باشد. اين گفتمان قدرتي است كه به طور نامحسوس در فراهم آورد و پيوسته فرمان

و اند كه با مردان متفـاوت هسـتند   رو، زنان به اين باور رسيدهشود. ازاينبافت متن ديده مي
جويي مردان، ناشي از اين تفاوت است. در مجموع، توازن جنسـيتي قـدرت در   دليل برتري

  هاي فمينيستي، به شكل ذيل است:اين رمان، با عنايت به مؤلفه
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در رمان » ناتوراليسم«و » اجتماعي -رئاليسم انتقادي«هاي مقولة بينامتني ديگر، نمود مؤلفه
است. اين دو مكتب فكري به هم مرتبط هستند. به ايـن  شدة مردم سالخورده روزگار سپري

شـد و  رئاليسم يك گرايش همگاني شـمرده مـي  «اند. بررسي نشده اعتبار، به صورت منفك
گرايانه و غيرواقعي بندي واقعاي فراهم آورد تا بر مبناي آن، تمام آثار هنري در دو طبقهزمينه

هايي از اين دست بود كه سرانجام، ناتوراليسم نوعي گرايش گنجانده شوند. به سبب تعريف
آبـادي  ). محمـود دولـت  104: 1376فورسـت،  »(توصيف شدبه سوي رئاليسم تقليدگرايانه 

هاي او گراست كه آثار خود را با الهام از مكتب رئاليسم نگاشته است ورماناي واقعنويسنده
اند. او با الهام گرفتن همگي در بسترهايي از واقعيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي خلق شده

هايي متنـوع خلـق   ود را نوشته و شخصيتهاي خاز زندگي واقعي و ملموس مردم، داستان
كرده است. با توجه به اين اصل، آثار او غالباً از دريچة مباني رئاليسم و ناتوراليسـم تحليـل   

شدة مردم سالخوردهروزگار سپريدهندة قدرت در رمان هاي تعميممؤلفه  

ازدواج و 
 نقش مادري

سنت و  تمدن
 فرهنگ

 ذهنيت زنان

 هژموني مردانه

پذيري و عدم هويت فرمان
 و استقالل زنانه
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هـا آشـنا شـده و بـا     هاي غربي با شـالودة ايـن مكتـب   شوند. او از طريق ترجمة داستانمي
  ان بخشيده است. هاي خود سروسامگيري از بنيادهاي نظري آن، به داستان وام

هـاي زمانـه؛ متمـايز سـاختن     تـرين واقعيـت  چون پرداختن به اصـلي مباني رئاليسم هم
زمـان طبقـات اجتمـاعي و    فردي؛ نمود هـم هاي عيني از پندارها؛ تشريح روابط بينواقعيت

مند ، به صورت هدفشدة مردم سالخوردهروزگار سپريپيروي از منطق علّي و معلولي، در 
). او همة ابزارهاي مرتبط با اين مكتـب  243- 245: 1390فته شده است. (شميسا ،به كار گر

ت       را در اختيار گرفته و موفّق به ترسيم سيمايي مبتني بـر واقعيـت از جامعـة ايـران و كيفيـ
» گيـرد گرايي هميشه اوضاع اجتماعي را در نظر مـي واقع«گفتمان قدرت در آن شده است. 

م      )؛ زيرا 31: 1353(پرهام،  جوهر آن عبارت اسـت از: تحليـل اجتمـاعي، مطالعـه و تجسـ
زندگي انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابـط اجتمـاعي، روابـط ميـان فـرد و جامعـه و       

  ).25: 1388ساچكوف، »(ساختار جامعه
اي دقيـق و  در اين رمان، جزئيات مفهوم قدرت، واكاوي و بررسي شده است تـا شـمه  

هاي منطقي و قابـل اتّكـا،   وقت ايران به دست آيد و با توجه به دادهواقعي از آن در جامعة 
- افزا براي يك گروه خاص و موانع آن براي گروه ديگر، تحليل شود. در تكعوامل قدرت

هاي نويسنده در ارتباط با شرايط مـردم نمـود دارد. او   هاي دغدغهتك سطور اين اثر، نشانه
هـا و وقـايع   هاي جامعه را از طريق خلق شخصيتتيهمواره بر اين فكر بوده است كه سس

هـايي را كـه   تر)، زمينـه تر) و غيرمستقيم (بيشمختلف آشكار كند و به صورت مستقيم (كم
اند، شرح دهد. انعكاس دردهاي مردم و رنجي كه تـاب  موجب پيدايي چنين شرايطي شده

/ 1: ج1369آبادي، ي(دولتآورند، هدف اصلي او از نوشتن اين رمان است. فقر و بيكارمي
)، عـدم تـوازن قـدرت در    129)، نابرابر جنسيتي (همان: 49)، گسست طبقاتي (همان: 502

)، ازدواج در 343)، عدم توزيع درست ثروت در ميان مردم (همان: 45سطح جامعه (همان: 
است. آبادي شرح داده هايي هستند كه دولتترين واقعيت) و...، مهم43سنين پايين (همان: 

هاي عيني از پندارها است. او شرايط مردم را بر اساس موضوع ديگر، متمايز ساختن واقعيت
آورد، بـراي مخاطبـانش نمـود دارد و    چـه او بـر زبـان مـي    ها بازگو كرده است. آنواقعيت

هـا را از  شناسد و وقتي سرنوشت آنها را ميباورپذير است. مخاطب، جنس اين شخصيت
رسد كه گويي بارها با افرادي از اين دسـت مالقـات داشـته    به اين باور ميگذراند، نظر مي

اي است بار رعيت در روستا و رفتار وقيحانة نهاد قدرت با آنان، مسألهاست. وضعيت رقّت
خورشيدي به صـورت عينـي و ملمـوس تجربـه      40تا  20هاي كه بسياري از مردم در دهه
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اي از پنـدارها نيسـت و نماينـدة واقعيـت اسـت.      جموعهاند. بنابراين، اساس رمان بر مكرده
كنندة كيفيت فردي در اين رمان نشان از آن دارد كه هژموني قدرت، تبيينتشريح روابط بين

روابط است. پيوندها عمدتاً بر اساس قدرت جسماني و نفـوذ سياسـي و اجتمـاعي شـكل     
بخشد، قـدرت و  مخاطب عينيت ميچه زيردستي و زبردستي افراد را در نگاه اند و آنگرفته

ديگر، زور است. در چنين شرايطي، تصور مناسبات دوستانه و مبتني بر احترام به حقوق يك
شـدة مـردم   روزگار سـپري هاي رئاليستي رمان دور از ذهن خواهد بود. يكي ديگر از مؤلفه

هـاي  زمان طبقات اجتمـاعي اسـت. طبقـاتي كـه فهرسـت محروميـت      ، نمود همسالخورده
بهره هستند. طبقاتي كـه  اجتماعي آنان بسيار طوالني است و از حقوق اولية انساني خود بي
) و همـة ايـن   77: 1390كيفيت زنـدگي آنـان در شـرايط مطلـوبي قـرار نـدارد (شميسـا ،        

سازد و اين نكتـة مهـم را   هاي انساني مخاطب را به منطق علّي و معلولي رهنمون مي بحران
هايي دارند و از سوي چه كساني ها) چه ويژگينهاد قدرت (علّت بحران شود كهيادآور مي
  شوند و نتايج عملكرد اين نهادها چه بوده است. اداره مي

شـود، اهميـت   در مكتب ناتوراليسم، به اصولي كه در رئاليسم اجتماعي به آن توجه مي
اند و در اين رمان شمردههايي كه براي مكتب ناتوراليسم برترين ويژگيداده شده است. مهم

هـا؛ شكسـتن حرمـت كـاذب واژگـان و      نمود دارد، عبارت است از: سخن گفتن از زشـتي 
مفاهيم؛ نقد باورهاي خرافي؛ نفي آزادي و باور بـه جبـر تـاريخي؛ زبـان محـاوره و پايـان       

 انگيز. در بسياري از مباني يادشده، مفهوم قدرت مستتر است و كاربست آن در داستان به غم
تـر آثـار   بـيش «اين معناست كه نويسنده درصدد بازنمايي كيفيت ايـن پديـده بـوده اسـت.     

آبادي، حقيقت زندگي مردمان روستاهاي اين سـرزمين و بـه خصـوص خراسـان را      دولت
، داستان در روستاي تلخاباد بـه  اقليم باد). در دفتر 250- 251: 1380رحيميان، »(تابانندبازمي

يط نامناسب زندگي، كمبـود امكانـات، توزيـع ناعادالنـة قـدرت و      وقوع پيوسته است. شرا
ترين مصائبي است كه مردان و زنان روستا با آن دسـت  ثروت، عدم توازن جنسيتي و... مهم

كنند و نويسنده بـا اسـتفاده از ابزارهـاي گونـاگون از جملـه مبـادي مكتـب        و پنجه نرم مي
–آبادي در كنه ذهنش دولت«عمل كرده است.  ها موفّقناتوراليسم، در به تصوير كشيدن آن

هاي ناتوراليستي و سـمبوليك و رمانتيـك را بـا    بينياي از جهانپاره - خودآگاه يا ناخودآگاه
). گويي عبـدوس و  48: 1373قرباني، »(گيردها بهره ميخود دارد و در جاي مناسبش از آن

اي زجـر  د. در روسـتا بـه گونـه   اش محكوم به ماندن در اين شرايط نامناسب هسـتن خانواده
كشيدند و در چنبرة قدرت حاج كلو و چالنگ بودند و در شهر، به نحوي ديگر. مفهـوم   مي
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اي براي تغيير سرنوشت ها ارادهشان غريب و نامأنوس است و آنرهايي و خوشبختي براي
هـا در ايـن رمـان، برآمـده از مناسـبات قـدرت اسـت.        خود ندارند. جبرگرايـي شخصـيت  

اي از مظاهر قـدرت قـرار دارنـد و    هاي داستان، در هر مكاني در محاصرة زنجيرهشخصيت
ها مفهوم قابل دركي ندارد. اين موضوع زماني كه شخصيتي چـون عبـدوس   آن آزادي براي

داران قدرت در روستا) گرفتار شده و ها و حاج كلوها (نمادي از طاليهميان دو گروه چالنگ
/ 1: 1369آبادي، كند (دولتنظم غيرمنصفانه را ندارد، بهتر نمود پيدا مي زدن اينياراي برهم

). تجلّي خشم و نفـرت عبـدوس، نشـانة شكسـت ارادة او در برابـر جبـر       126؛ همان: 44
توان مناسبات قدرت را از دايـرة انسـاني فراتـر بـرد و     تاريخي و طبيعي است. بنابراين، مي
روزگار، قدرتي اليزال دارد و كسي قادر به تغيير ارادة آن طبيعت را هم وارد اين حلقه كرد. 

هاي زندگي، وجه ديگري از مباني ناتوراليسـتي  ها، فجايع و دشوارينيست. انعكاس زشتي
كننـد و بـه   ها در بدترين شرايط زندگي مياست. سيماي كلّي رمان، سياه است و شخصيت

  گذرانند. ميهاي تلخي را از سر لحاظ رواني و جسماني، تجربه
گريز نقشي مؤثر دارند. در اين رمان، كلمات با قدرتي جادويي، در تشريح مفاهيم عرف

- كنـد از طريـق بـه   رو، پيوسته سـعي مـي  آبادي از اين قابليت كامالً آگاه است. از ايندولت

گيـري  زدايي كند و با بهـره شده در عرف جامعه حرمتكارگيري واژگان، از مفاهيم پذيرفته
ماندة واژگان، منظور خود را بهتر به مخاطبان انتقال دهد. در نگاه هاي مغفولجا از ظرفيتبه

مانند دارند و در تبيـين مفـاهيم مـورد نظـر نويسـنده      ها قدرتي بينويسنده، واژگان و جمله
اثرگذار هستند. به عبارت ديگر، قدرت واژگان در تشريح و بازنمـايي بخشـي از مناسـبات    

شود و اجتماعي مؤثر هستند. پي بردن به اين وجه از قدرت كلمات باعث ميقدرت فردي 
هاي زبان محاوره را در اين رمان به عنـوان اصـلي مهـم،    گيري از مؤلفهآبادي بهرهكه دولت

شـود و در مـواردي،   ها انتخاب مـي مورد توجه قرار دهد. زبان عاميانه متناسب با شخصيت
هـا،  ر نهاد خانواده و جامعه اسـت و بـا ايجـاد تقابـل ميـان آن     گر كيفيت قدرت افراد دبيان

كند. بـر ايـن اسـاس، مخاطـب از     بسترهاي الزم را براي نوعي سنجش و مقايسه فراهم مي
آورد، بـا جايگـاه اجتمـاعي او در    طريق تحليل زبان هر شخصيت و كلماتي كه بر زبان مي

ن عبدوس در خانه، زماني كه با بـرادر،  شود. براي مثال، كيفيت زبامناسبات قدرت آشنا مي
كند با سخن گفتن او در ميان مـردم و بـه ويـژه نـزد     همسر و مادر خود، ديالوگ برقرار مي

ها و واژگاني كه از چالنگ و حاج كلو كامالً متفاوت است. زبان عاميانة او و ديگر شخصيت
  ). 29؛ همان: 14كنندة كيفيت مناسبات قدرت است (همان: شود، تعيينشان شنيده ميدهان
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هاي آن در رمان به وضوح ديـده  هاي ناتوراليستي كه نشانهآخرين مقولة مرتبط با مؤلفه
ها و ماجراها است. باور به جبر، ضعف ارادة انگيز و ناخوشايند شخصيتشود، پايان غممي

ستم و فقـر در جامعـه، مـوانعي مهـم بـراي       ها براي تغيير شرايط نامناسب، فراگيريانسان
ها نسبت به رقم خوردن فرجام نيك اسـت. يادگـار   ها و نااميدي آنمأيوس شدن شخصيت

سـپارد  سالي جـان مـي  كند، در مياندر حالي كه از كودكي با معلوليت دست و پنجه نرم مي
هـاي  ي كه تالشها نارضايتي از زندگي، در حال). عبدوس هم پس از سال509: 3(همان، ج

). اسـتاد ابـا،   537ميرد (همان: رسد، ميزدن فضاي نامساعد مالي به جايي نمياو براي برهم
كنند. دايـي  حبيب ديالق و... هم تنها با مرگ خود از اين زندگي نااميد كننده رهايي پيدا مي

  كند: دهد و در نهايت سختي، زندگي مياش را از دست ميبالل، همسر و دارايي
تواند خاكي به سرش بريزد. زن دايي بـالل  هشت ماه و نيم است پشت در مانده و نمي

ها به مفت خريدند و مرد، خر سياه و ريزة دايي بالل را كه ديگر پير شده بود، غرشمال
.  اياش. مثل يك قلـك بـود بـا دو تـا مـرغ زيـره      بردند و خود دايي باقي ماند و خانه

  )41(همان: 

اسبات نارواي انساني و جبرانگاري)، عنان اختيـار و اراده از كـف ايـن    نهاد قدرت (من 
تـر شـدن   نهنـد كـه انتهـاي آن، بـيش    ها تنها در مسيري گام مـي ها درربوده و آنشخصيت

  هاست.ها و گرفتاري سختي
  
  سطح تبيين 3.3

ايـدئولوژي  ترين سطح تبيين به تشريح روابـط تقـابلي قـدرت ميـان     ، مهماقليم باددر دفتر 
آبادي در داستان خود، نفـوذ  مردساالر و گفتمان فمينيستي اختصاص پيدا كرده است. دولت

قدرت مردانه را در زندگي زنان به خوبي بازتاب داده است تـا بـه صـورت غيرمسـتقيم و     
شدة اين قشر مهجور سخن بگويد و آن را بازتاب دهد. او اگرچـه  درپرده، از حقوق تضييع

خلق نكرده است؛ اما با تشريح وضعيت آنان، كيفيت روابط قـدرت   وريت زنانرماني با مح
مردانه را در ارتباط با زنان بازگو كرده اسـت. نگـاه مردسـاالر در ايـن داسـتان، داراي بـار       
ايدئولوژيك است و در اثر پيوند عوامل ديني، فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي، در زوايـاي     

آيـد، بازنمـايي   به دست مي اقليم بادچه با بررسي است. آنگوناگون قدرت نفوذ پيدا كرده 
هاي اجتماعي و سنّتي زنان با هژموني نـرم و خشـن مردسـاالر اسـت. نكتـة      تقابل موقعيت
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اند و تـالش قابـل   جاست كه زنان هم به مباني اين گفتمان تن دادهناخوشايند اصلي در اين
د همـة آثـار منفـي و نامبـاركي كـه بسـط       دهند. با وجـو تأملي براي رهايي خود انجام نمي

ايدئولوژي مردساالر در جامعة مردانة ايراني دارد؛ اما زنان تحت تأثير عـواملي ماننـد عـدم    
گـري، قـدرت را بـه طـور كامـل بـه مـردان        خودباوري، چيرگي سنّت و نبود روحية كنش

) و 131اند (همـان:  اند و حضور خود را در حد اجرا كنندة عامالن هژموني تنزّل داده سپرده
  هاي جنسيتي ندارند.انگيزه و تواني براي مقابله با نابرابري

رعيتي است. اين موضوع تنها -مقولة ديگري كه در سطح تبيين، تشريح شده، نظام ارباب
هاي معاصر فارسي از سوي نويسـندگان  در اين رمان بازتاب نداشته و در بسياري از داستان

(اصالحات ارضي، طـرح   1340فرهنگي دهة  -تحوالت اجتماعي«به كار گرفته شده است. 
زدگي و بازگشت به زندگي ساده و سنتي روستا)، نويسندگان را واداشت تا بـا  مسائل غرب

) در ايـن سيسـتم،   505: 1387(ميرعابـديني،  » ديدي تازه به مسائل زندگي روستايي بنگرند
هـا تنهـا بـر اسـاس جايگـاه      . انسانشودمراتب قدرت تعريف ميچيز بر اساس سلسلههمه

گيرنـد. در ايـن   شوند و در باال يا پايين هرم قدرت جاي مـي گذاري مياجتماعي خود رتبه
نظام كشاورزي كه با اجتماعيات و سياست پيوندي ناگسستني دارد، شايستگي افراد، محلّي 

اختيار دارد. رعايـا   از اعتبار ندارد. ارباب با هر سطح كفايت، به صورت موروثي زمين را در
شان با هر سطح از قابليت و شايستگي، بايد از ارباب اطاعت كنند؛ زيرا جان و مال و ناموس

به واسطة تعريفي كه هژموني قدرت ارائه داده و به همه تحميل كرده است، در اختيار يـك  
فارغ از - را فرد قرار دارد. او به واسطة قرار گرفتن در چنين جايگاهي، حق انجام هر كاري 

كار كمي هـم نبـود در همچـو    «گو نيست: دارد و به هيچ نهادي پاسخ - روا يا ناروا بودنش
هاي انار و آلبالو را بند آخور، و تركهبستند به مالها] رعيت مردم را ميروزگاري كه [ارباب

ان دارد؛ ). رقابت ميان فرادستان جري36/ 1: ج1369آبادي، (دولت» كردندشان خُرد ميبه تن
شود. اگر يكي از رعايا كـاري  رعيتي تكاپويي ديده نمي-هاي زيرين جامعة ارباباما در اليه

شده از سوي آنان، تخطّي كننـد، بـه اشـد    خالف ميل اربابان انجام دهند و از قوانين تحميل
شوند. سامون، فرزند عبدوس وقتي با پسـر يكـي از فرادسـتان درگيـر     مجازات محكوم مي

زند، دايي كه به شدت از عواقب رويارويي با هژموني قدرت آگـاه  و او را كتك مي شود مي
پسر عبدوس... برو كه خودت را خانه خراب كردي، پدرت را هم از «گويد: است، به او مي

نان خوردن انداختي. برو كه مگر خدا به فريادت برسد. سامون مثل يك تكه يخ سر جايش 
بردار ارباب ه اين باور رسيده است كه در هر شرايطي بايد فرمان). رعيت ب38(همان: » ماند
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شود. همة افـراد از جملـه عبـدوس    به وضوح ديده مي اقليم بادباشد. نمود اين موضوع در 
كـه مـزدي از   هـا بـدون آن  كامالً تحت تأثير حاج كلو و چالنگ قرار دارند. عبدوس مـدت 

خواهد از او جدا شود، مـورد  ماني كه ميچالنگ دريافت كند، جزو خدم و حشم اوست. ز
). عبدوس و ديگـر  110افتد (همان: گيرد و جانش به خطر ميآزار و تحت تعقيب قرار مي

آورند؛ اما سهم كنند و محصول اندكي به دست ميروستاييان، به سختي روي مزارع كار مي
ام ارباب و رعيتي است: رنج خود ندارند كه اين امر، از اقتضائات نظچنداني از حاصل دست

دار بودنـد و در آن ميـان،   دار و ميـان ها فقط نوميدي و خستگي و كار، ميـدان در آن بيابان«
خـورد، بچالـد هـم كـار بـود، كـار       اي كه انسان را از درون ميتوانست با نوميديچه مي آن
مختلفـي را بـه   هـاي  ). عدم توازن در توزيع منابع غذايي روستا، بحران502(همان: » امان بي

  قر و نداري از آن جمله بوده است.تر شدن گسست طبقاتي و شيوع فوجود آورد كه عميق
  

  گيري نتيجه. 4
با رويكـرد بـه آراي   شدة مردم سالخورده روزگار سپريبررسي و تحليل دفتر نخست رمان 

گر بيانفركالف و در سطح توصيف نشان داد كه واژگان مبين قدرت برتر پدر در خانواده و 
هاي ايراني در آن زمان و هويت وابستة زنان ايراني بـه  مراتب از باال به پايين خانوادهسلسله

گيرنـد.  ها هم به لحاظ جنسيتي در دو دستة زنان و مردان قرار مـي مردان هستند. شخصيت
آفريني مرتبط زنان داستان همگي منفعل و بدون هويت مستقل هستند و هويت آنان در نقش

كند. در مقابل، قهرمانان داستان غالبـاً مـرد   گروه مردان (شوهر، برادر، فرزند) معنا پيدا مي با
. گروهي قدرت مطلق هستند. ماننـد  1اند: هاي مرد در اين رمان سه دستههستند. شخصيت

پـذير.  مند هستند و در جامعه، فرمـان . گروهي در نهاد خانواده قدرت2حاج كلو و چالنگ. 
. گروهي ديگر، حضوري منفعل و ايستا دارند. مانند: حبيب ديالق، يادگار، 3وس. مانند عبد

- هاي واژگاني در عبارات و جملهآيي شبكهنشيني، باهمبي آدينه. در سطح همخورشيد، بي

توانـد مـاهيتي مردسـاالر    هاي متعدد، بسط دهندة هژموني قدرت اسـت. ايـن قـدرت مـي    
رعيتـي) تبلـور پيـدا كنـد.     -طح اقتصادي و اجتمـاعي (اربـاب  (خانواده) داشته باشد يا در س

هـاي حـاكم بـر    مراتبضميرها در اين رمان، در بازتاب دادن سطح فردي و گروهي سلسله
ها و گـاهي مبـين فاصـلة    گر فاصلة عاطفي شخصيتجامعه نقش دارند. گاهي ضميرها بيان

ها در اين رمـان، حـاكي از اخبـاري بـودن     ها هستند. بررسي وجه فعلجايگاه اجتماعي آن
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هـا در ارتبـاط بـا حـرف و     ها دارد كه اين به معناي قاطعيت راوي و شخصـيت غالب وجه
  دهند. آورند و انجام ميرفتاري است كه بر زبان مي

شود كه عبارتند از: آراء فمينيسـتي؛ رئاليسـم   در سطح تفسير، سه زمينة بينامتني ديده مي
عي و ناتوراليسم. در ارتباط با آراء فمينيستي بايد گفت كه نويسنده با نگـاهي  اجتما -انتقادي

هاي زنان را بازتاب داده است. به اين معنـا كـه او بـا طـرح چهـار عامـل       معكوس، دغدغه
ت و پـيش  «و » تمدن«؛ »مقيد شدن زنان با ازدواج و نقش مادري«؛ »فرهنگ و سنّت« ذهنيـ -

هـا اشـاره   هاي جنسيتي جامعة ايـران در آن سـال  و تبعيض ها، به تفاوت»هاي فكريفرض
آبـادي در رمـان   است. دولت» رئاليسم انتقادي و اجتماعي«كرده است. نشانة بينامتني ديگر، 

عـدالتي  چون فقر، بيكاري، گسست اجتماعي، بـي هاي زمانه همترين واقعيتخود، به اصلي
صـر منفـي، ناشـي از عـدم تـوازن قـدرت در       و... توجه كرده است. از ديد او، همة اين عنا

ها و پندارها، وقـايعي را كـه   سطوح خانواده و جامعه هستند. او با ايجاد تمايز ميان واقعيت
فـردي  اند، انعكاس داده است. تشريح روابط بـين رو بودهمردم در زندگي روزمره با آن روبه
ها بر اساس قدرت تنظيم شـده  دهد كه ماهيت اين مناسبتدر اين رمان، به خوبي نشان مي
كنـد كـه از   فردي همواره به سمت آن سوي رابطه سنگيني مياست. كفة ترازوي روابط بين

تري برخوردار است. مثالً هژموني قدرت عبدوس در سطح خـانواده  ابزارهاي هژموني بيش
ارد. شود؛ اما گسترة قدرت حاج كلو، در تمامي سطوح روابط در روسـتا نمـود د  متوقّف مي

، رماني بر پاية روابط علي و معلولي است. به اين معنا كه شدة مردم سالخوردهروزگار سپري
آبادي در سراسر رمان، بر آن است تا داليل به وجود آمدن شـرايط نامسـاعد مردمـان    دولت

روسـتا را واكــاوي كنــد و بــه صــورت غيرمســتقيم مخاطبــان خــود را در جريــان عناصــر  
شود. هاي ناتوراليستي در اين رمان، به وضوح ديده ميهد. نمود ويژگيآفرين قرار د فالكت
آبـادي در اثـر خـود،    طور كه در بخش رئاليسم انتقادي و اجتماعي بيـان شـد، دولـت   همان
هاي فرهنگي و اخالقي و فجايع اجتماعي را كه به نوعي زاييدة قدرت هستند، بازگو زشتي

هاي متنوع، موفّق به انجام ايـن مهـم شـده    شخصيتپردازي و خلق كرده است. او با صحنه
شده در جامعه كه از سوي است. استفاده از واژگان تابو براي درهم شكستن مفاهيم پذيرفته
هاي ناتوراليستي اين رمان نهادهاي قدرت وضع و نهادينه شده است، وجه ديگري از نشانه

، جبرانگـاري و  ايـن رمـان  تـرين نمـود ويژگـي ناتوراليسـتي در     شـود. مهـم  محسوب مـي 
ها است. غالب افراد كه اميدي براي تغيير اوضاع ندارند، نااميـد و  گرايي شخصيت سرنوشت

  روند كه در انتظارشان است.مأيوس به سوي سرنوشت محتوم و شومي مي
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رعيتي بازگو شده -در سطح تبيين، دو مقولة مهم يعني فرهنگ مردساالري و نظام ارباب
گرايانه قرار دارد و با اعمال هژموني نرم و ساالري در تقابل با باورهاي زناست. فرهنگ مرد

ها بر بخش مهمـي از  ها و سدهسخت، زن را به حاشيه رانده و قدرت خود را در طول سال
رعيتي در اين رمان، نكوهش شـده اسـت؛   -اعضاي جامعه، مستولي كرده است. نظام ارباب

ح اجتماع است و با سياست پيوندهاي ژرفـي دارد. در  زيرا يكي از نمودهاي قدرت در سط
شود. گروه كثيري از رعايا در پايين هـرم  مراتب قدرت كامالً رعايت مياين سامانه، سلسله

ديده هستند و به عنوان سوية منفعـل پديـدة قـدرت    قدرت قرار دارند و تنها امرپذير و ستم
گران و مصادر فرمان حضور دارنـد كـه بـا    ششوند. در برابر، اربابان به عنوان كنشناخته مي

اعمال فشارهاي گوناگون، رعيت را به مثابة ابزاري براي برآورده كردن آمال عمدتاً اقتصادي 
گرشـان اسـت. در   هاي دولتـي نيـز، يـاري   اند و در اين زمينه، سياستخود در اختيار گرفته

ي بـه نقـايص جامعـة روسـتايي     آبادتوان گفت كه اين رمان، برآيند نگاه دولتمجموع، مي
  باشد. گر وضعيت مردم ايران ميتر، نمايانتلخاباد است كه در سطح كالن
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