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ای انتقال مفاهیم و کاربرد نماد برپردازی های ادبیات داستانی معاصر مسئله شخصیتیکی از ویژگی

آبادی سلوچ از محمود دولت تاب جای خالییکی از آثار برجسته داستانی معاصر، کو مضامین است. 

توان اینجا مطرح کرد بازتاب تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این دوره ای که میاست. مسئله

پردازی و نمادها توسط این نویسنده است. این پژوهش با در این اثر و چگونگی کاربست شخصیت

های پژوهش حاکی م شده است. یافتهای انجاهای کتابخانهروش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

از این است که نظام ارباب و رعیتی حاکم بر کشاورزی ایران نوعی استثمار بود. این پدیده در آثار 

این دوره انعکاس یافته است. یکی از تحوالتی که در دوره پهلوی دوم در عرصه کشاورزی روی داد، 

تداد آن بود که از سوی محمدرضاشاه پهلوی ش( و اصالحات ارضی در ام1341مسئله انقالب سفید)

انجام گردید. بعد از این تغییرات، برخی نویسندگان دست به خلق آثاری زدند که به ادبیات روستایی  

پرداختند. یکی ها به بررسی این تغییرات و بازتاب آن در زندگی روستائیان میمعروف شد که در آن

های نمادین آن مورد بررسی قرار است که جنبه «سلوچ جای خالی»ها ترین این کتاباز معروف
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 مقدمه.1

اقتصادی و اجتماعی تجربه کرد. در این دوره که مقارن تاریخ ایران در دهه چهل شمسی تحوالت زیادی را از نظر سیاسی، 

ق( از سوی نظام حاکم انجام 1341ش( بود، اصالحات ارضی و انقالب سفید)1320-1357با حکومت محمدرضاشاه پهلوی)

شم گردید. این طرح اصالحی، مشکالت فراوانی به دنبال داشت. نارضایتی از اصالحات ارضی در شهرها و ایاالت مختلف به چ

که در این مقطع زمانی آثاری خلق طوریخورد. در این میان، این رویداد آثار ادبی این دوره را نیز تحت تأثیر قرار داد، بهمی

ای معموالً بازتابی از وضعیت شدند که به لحاظ ماهیت و نوع بیان با آثار پیشین متفاوت بودند. آثار ادبی در هر دوره و جامعه

جتماعی دوره خود هستند. جامعه ایران در دوره معاصر فراز و فرودهای بسیاری را از در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، ا

نظام اجتماعی تجربه کرده است. در برخی از مقاطع تاریخی نگارش و خلق آثار ادبی  با توجه به وجود خفقان سیاسی دشوار 

پردازی و کنند. روش شخصیتفاهیم مورد نظر خود انتخاب میهایی را برای انتقال بهتر ماست. بنابراین نویسندگان روش

از « لی سلوچجای خا»هایی است که در دوره معاصر در ادبیات داستانی مشاهده شده است. کتاب کاربرد نماد یکی از روش

نوشته  تعددیها و مقاالت مکتاب نمایی فقر است که در نقد و بررسی آن،های نمادین معاصر، دورترین رمانجمله موفق

تواند اطالعات مفیدی از رویدادهای این پردازی و نمادشناسی در این اثر میشده است. بررسی و واکاوی چگونگی شخصیت

 دوره ارائه دهد و هم زمینه را برای رونق این سبک از آثار ادبی فراهم سازد.

عنوان به رشته تحریر در نیامده است. با این  درباره پیشینه این پژوهش باید گفت تاکنون اثری به صورت مستقل با این

شناسی رمان جای خالی سلوچ سبک»ای با عنوان اند. مقالهپرداخته« جای خالی سلوچ»حال آثار متعددی به بررسی کتاب 

پژوهش ربان و ادبیات »پژوهشی  -، توسط محمدرضا نصرانی و میال شمعی در فصلنامه علمی«آبادیاثر محمود دولت

اند و برآنند نثر این ، به چاپ رسیده است. نویسندگان در این پژوهش به بررسی این کتاب پرداخته1388در سال  «فارسی

اش، نثری ابداعی و هنرمندانه است. های مثبت زبانی، ادبی و فکریآبادی در این اثر به دلیل تنوع و تعدد شاخصهدولت

جب سبکی شده که ابعاد محصسوس و وجوه کمّی استعارات و های نویسنده در دهه چهل تا پنجاه شمسی مودغدغه

(. پژوهشی دیگر با  202: 1388ای خاص و گاهی خشک در آورده است)نصر اصفهانی، شمعی، تشبیهات آن را به گونه

به قلم زیبا وردی پسندی به رشته تحریر در آمده است که در ماهنامه « بررسی شخصیت در رمان جای خالی سلوچ»عنوان 

پردازی در رمان جالی خالی ( به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله به بررسی ابعاد شخصیت  و شخصیت1396ملل )

سلوچ پرداخته است و معتقد است شخصیت اصلی جالی خالی سلوچ، مرگان است؛ زنی که در همه جا حضور و گفتگو دارد. 

پردازی تبدیل کرده است)وردی ها و شخصیتای بررسی شخصیتها در این اثر آن را به بهترین منبع برتعدد شخصیت

تا با روش توصیفی  (. با این حال در این اثر به نمادها پرداخته نشده است. پژوهش حاضر بر آن است139: 1396سپندی، 

ثر برجسته بپردازد پردازی و نمادهای موجود در این اشصخیت به واکاوی ایکتابخانه –اسنادی های و تحلیلی و با تکیه داده

 ها را از رویدادهای سیاسی و اجتماعی این دوره مشخص سازد.و میزان تأثیرپذیری آن



 11

4 

پردازی و نمادشناسی در داستان جای خالی سلوچشخصیت  

 الهه پلوئی، منیره احمد سلطانی، محمد همایون سپهر

 معاصر پردازی و نمادشناسی در ادبیات داستانی.شخصیت2

جایگزین قهرمان ( character)پردازی یکی از عناصر کلیدی و مؤثر در ادبیات داستانی معاصر است. شخصیتشخصیت

افراد  ،هامنظور از شخصیت برند.های داستان پیش میحوادث داستان را شخصیت یا شخصیت قدیمی است. هایدر قصه

ها و آید و به خاطر وجود آنها، عمل بوجود میشوند؛ یعنی با حضور آنداستان است که در واقع رکن داستان شمرده می

شبیه شخصی است  ،شخصیت» به عبارت دیگر(؛  69 :1378از، نیکند )بیان و زمان معنی پیدا میهایشان، فضا و مکفعالیت

(. درباره 249: 1362براهنی، «)ده استتقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده به آن فردیت و تشخص بخشی

بلکه باید مانند افراد عادی خوبی  شخصیت داستان نباید کامل شخصی خوب یا کامل بد باشدشخصیت داشتان باید گفت، 

یعنی  و بدی را توأم با یکدیگر داشته باشد. شخصیت عبارت است از مجموعه غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی،

دار مجموعه کیفیات مادی و معنوی و اخالقی که فرآیند عمل مشترک اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است و در کر

 سازند.افراد متمایز میو وی را از دیگر کنند و رفتار و افکار فرد جلوه می

د. یابننده به جهان درونی او راه میبدین وسیله خوا ،شودیت درونی نویسنده در آن متجّلی میایست که شخصاثر ادبی آیینه 

ها بهترین شخصیت اند.بندی کردها، جامع و ساده تقسیمها را به انواع گوناگونی از جمله: اصلی و فرعی، ایستا و پویشخصیّت

-توان با ایدئولوژی، احساسات و  جهانهای داستانی میگاه احساسات و اعتقادات هستند، بنابراین با شناخت شخصیتتجلّی

گذارد. تحوالت ادبی بیشتر بینی نویسنده آشنا شد. شخصّیت عنصری است که متقابالً بر بیشتر عناصر داستانی تأثیر می

گرایی های اجتماعی و حتی مسائل اقتصادی است. ادبیات داستانی با روح واقعتابع حوادث تاریخی، سیاسی، ملّی، رویداد

یکی از اموری که  .(2: 1395که در بطن خود دارد، مسؤلیّت انعکاس این تحوالت را برعهده دارد)عالی کردکالئی، صفایی،

. گاهی نویسنده به بیان ظاهر پردازی استکند شخصیتهای داستان را به خواننده معرفی میتنویسنده به کمک آن شخصی

کند به عبارت دیگر اشخاص ساخته گاهی شرایط اخالقی، روحی و ذهنیات افراد داستان را بیان می کند وافراد اکتفا می

نامند که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه شوند، شخصیت میای که در داستان نمایش و ... ظاهر میشده

ل، تواند آزادانه عمل کند، یعنی با قدرت تخیّهایش مینویسنده در آفرینش شخصیت ، وجود دارد.دهدمی گوید و انجاممی

ید با گفتار و اعمال نویسنده با تناسب داشته باشند.ایی که هر روز در زندگی واقعی ههایی بیافریند که با آدمشخصیت

ها های روحی و خلقی آنها و خصلتانندگان با خصوصیتعرفی کند تا خوها را به خوانندگان مها آنمستدل شخصیت

ها از خود واکنش ها جبهه بگیرند و در برابر اعمال و افکار آنبرابر آن ها هم درد و موافق باشند یا درو با آن مأنوس شوند

های خود و ن مطالب خود و ترسیم واقعی شخصیتگاهی نویسنده در بیا. (84-185: 1380ر صادقی، می«)نشان بدهند

کنند و مطلب را در لفافه و پوشیده بیان ها و آرزوهایشان از بیان نمادین استفاده میها و بیان دردواکاوی ذهن و روح آن

 پردازی استفاده کرده است.رد نظر خود از نمادهای داستان و اهداف موآبادی در ترسیم شخصیتکنند و دولتمی
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همان: )به صورت پوشیده؛ به عبارت دیگر نشان دادن چیزی غیر از ظاهر آنلفافه و نماد عبارت است از بیان مطلب در   

ترین ترین و قدیمی. درخصوص نماد و کاربست نمادها در ادبیات داستانی باید گفت: نماد به عنوان یکی از اصلی(1417

های ر اهمیّت فراوانی دارد. کتابهای مرتبط با هندهنده مفاهیم هنری در گستره ادبیات و در همه رشتهعناصر پرورش

ها هستند. به تدریج این ترین مکتوبات درد دست بشر مملو از نمادها و نشانهمقدّس عهد عتیق به عنوان یکی از قدیمی

حضور گسترده و همه جانبه تبدیل به یک سبک و گرایش فکری گردید و نویسندگان بسیاری با پرداختن به این جریان 

ای طوالنی دارد. شان به آن نشان دادند. در ادبیات غنی ایران نیز نمادگرایی، پیشینهود گرایش و عالقههنری در آثار خ

گردد که بعدها به آثار داستانی های نمادگرایی در این گستره پهناور ادبی به اشعار و متون منظوم برمیترین جلوهقدیمی

شود و در قالب ادبیات داستانی معاصر راه پیدا کرده لی میها متجّاعم از نوع کهن آن که اغلب به صورت حکایت

بیان مطلب به صورت نمادین در ایران از سابقه طوالنی برخوردار است و آثار  (. 330: 1390است)هاشمیان، صفایی صابر، 

نویسی با در رمانه است و بعد از مشروطیّت نمادین با محوریت عرفان و مذهب در آثار کالسیک ایران به وفور قابل مشاهد

ای وجود دارد که آزادی بیان هم. خلق آثار نمادین بیشتر در دورمایه احساسی، اجتماعی، مذهبی و... مواجه هستیدرون

ویسنده از هر اتهامی ای است که مطلب باید به صورت پوشیده و مستتر بیان شود تا نندارد و یا شرایط جامعه به گونه وجود

 به دور باشد.

 داستان جای خالی سلوچ. 3

پس از اجرای اصطالحات ارضی مربوط به انقالب سفید از سال لی داستان جای خالی سلوچ، تحوالتی است موضوع اص

مذهبی دست نخورده  -از هم پاشیدن بافت سنتیاین انقالب منجر به به بعد، در روستاهای کشور به وجود آمد. 1341

. این تحول بسیاری از قشرهای ساکن در مناطق روستایی را دچار (23-33: 1364)توانایان فرد، گردید روستاهای کشور

این موضوع است و  ،زمینه اصلی اثرچالش کرد و فقر یکی از اولین پیامدهای این اصالح برای گروهی از روستاییان بود. 

که خانواده زیادی از روستاییان ی ر زندگی عدهها، دباری است که در نتیجه این اقدامنب و زیامضمون آن، تحول مخرّ

ها، ت اجباری، از هم پاشیدگی خانوادهزدگی، مهاجرورد. سرگردانی و بهتبه وجود آمشکالتی  ای از آن است،سلوچ نمونه

سیاسی بود. رمان جای خالی سلوچ درباره یک خانواده  -فساد برخی از نتایج این تحول اقتصادی فقر، هویت باختگی،

در نتیجه تحوالت زمینداری دهه چهل شمسی درگیر مشکالتی شده است. این داستان حکایت تالش  روستایی است که

جای »(. رمان 147: 1382شکل گرفته است)شهپرراد، « سلوچ»انسانی برای بقا است و پیرامون شخصیتی مرکزی به نام 

پدر خانواده « سلوچ»ند یعنی چ هستهای اصلی همان خانواده سلوهای معتددی است. شخصیتشخصیتدارای « خالی سلوچ

که در حقیقت مرکز ثقل  «مرگان»دهد. فیزیکی خود را در داستان نشان میرغم غیبت فیزیکی همواره حضور متاکه علی

بردباری در  گیرد و دارای خصوصیاتی چونتواند تیپ زنان روستایی قرار ، زنی زحمتکش است که میحوادث داستان است

تر و چشمگیرتر از بقیه دارد ، حضوری پررنگ«عباس»توان گفت می« مرگان». بعد از است هامبارزه با آنها و برابر سختی
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دزدی و قماربازی باری بر دوش زیرا از همان روز گم شدن پدر به جای کمک به خانواده با  ،و شخصیت منفی داستان است

شود که چشم طمع در آخرین امکانات موجود گدا صفت می نش تبدیل به یک انسانشود و پس از حادثه پیر شدخانواده می

ر و مددکار خانواده است، گر که یابرد. یک تیپ جوان روستایی تالشنام  «ابراو»در رتبه بعد باید از  خانواده دوخته است.

ه روستایی غلط جامعدختر مرگان است که قربانی نظام  دیگر شخصیت این داستان،« هاجر»هایی نیز دارد. هرچند ضعف

ه عنوان هوو برود. به ب «علی گناو»شود به خانه ری که از دل دوستش دارد مجبور میشود و به جای ازدواج با جوان دلیمی

های دیگر شکر را دارند. شخصیتها حکم سیاهی لدر داستان وجود دارد که برخی از آنهای دیگری ها، شخصیتغیر از این

دوشنبه، موال امان، حاج سالم و پسرش مسلم و ساالر. سلوچ از ابتدا تا انتها حضور واقعی داستان عبارتند از: کربالیی 

به شکل غیر مستقیم یا در صورتی خیالی و وهمی برای  عمدتاً ،شودتان ندارد. آنچه هم از او نقل میمستقیمی در داس

داستان هم نیست. نویسنده در طی داستان است. از این رو نه تنها شخصیت اصلی بلکه حتی شخصیت دوم و سوم  «مرگان»

« ابراو» و  «عباس»ها حتی چندانی به ترسیم درون دیگر شخصیتپردازد و عالقه تر به واکاوی ذهن و روح مرگان میبیش

در صاف سیر ماجراها و خلوتی پیرنگ، چه طول زمانی که اثر  دهد. بنابراین این موضوع، چه خط نسبتاًاز خود نشان نمی

توان به آن، رمان به طوری که به راحتی نمی دارد.داستان بلند و رمان معلق نگه می گیرد، جای خالی سلوچ را بینمیبر 

العاده مناسب و نیز نقطه شروع فوقاطالق کرد. با این همه از نظر پیوستگی و هماهنگی عناصر به کار رفته در داستان و 

 داشته باشد. ها را ترین پیرنگی خالی سلوچ یکی از خوش قوارهجا خالی از حشو و زواید آن باعث شده است که

 پردازی و نمادهای ادبی در جای خالی سلوچ. شخصیت4

سازد های برخی آثار ادبی است اما آنچه رمان جای خالی سلوچ را منحصر به فرد میها از ویژگیپردازی و نمادشخصیت

ها هر یکی نمادی از دوره خویش و ت. به دیگر سخن، در این داستان شخصیتها و نمادها در این رمان اسادغام شخصیت

است که باید او را نماد مهاجرت و « سلوچ»های مطرح در این داستان،گر معنای هستند. یکی از نخستین شخصیتروایت

هی دارد، موضوعی تازه موضوع مهاجرت، که در این داستان نقش قابل توجروح حیات روستایی در دوره پهلوی دوم دانست. 

مهاجرت پاسخی است به نشانه نفی و نپذیرفتن شرایط ناهنجاری که رسد به نظر می در آثار دولت آبادی نیست. در واقع 

شود، پیدایش سلوچ از روستا میخبر شک آنچه سبب مهاجرت ناگهانی و بی شود. بدونبر قهرمانان داستان روا داشته می

له موجب مهاجرت بعضی دیگر از دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی است. همچنین این مسأ درشرایط اصالحات ارضی 

گرایی صرف از برخی امکانات ی شدید به واقعآبادی به رغم عالقهدولت شود.می« ابراو»و  «مراد»جوانان ده از جمله 

کرده ها استفاده ای جای بعضی از داستانروایت در جمفاهیم کنایی و ضمنی  نیز برای افزودن بر یا نمادپردازی سمبولیسم

ی، به دلیل فقر و بیکار رئالیستی. در جای خالی سلوچ. حضور غایبانه سلوچ در کل روایت که اما با رنگ و جالیی کامالً است؛ 

با   در مواجهکه عمالًاست  هایی نمودی است از سنتیک نماد محوری است. او در حقیقت زندگی و خانواده را رها کرده، 

ضا قربانی بر این عقیده است که اند. محمدرخود را باختههای جدید جهان معاصر، خود به خود رنگ و جالی اصلی پدیده
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ی دیگر از صفحه روزگار حذف نمای گذشته روستایی است که قرار است تا چنده نمادین پدر در این داستان، بازچهر»

داستان روستایی ویژه و حتی وچ را نه یک داستان خانوادگی، بلکه ( و دستغیت، داستان سل165: 1373قربانی، )«شود

و فقر به تجسم در آمده  رویارویی انسان با طبیعت، کار، ستم اجتماعیشمارد که در آن ای مشخص میمنطقه

ات ر و نبود امکانهای کشت و کاهای مربوط به آن، به خاطر دشواریپیشه کشاورزی و سنت .(121: 1378)دستغیب،است

افتاده بود و سلوچ نماد  یابی جوانان روستا به بازار کار شهرها، ورود تراکتور و موتور به روستا از رونق پیشینمالی و نیز راه

 است.  «های روبه زوالسنت»این 

را سویی چشم خوان روستا بوده و حال با کساد شدن بازار نقالی، کماست که زمانی شاهنامه« حاج سالم»شخصیت دیگر 

و آوارگی او و دیوانگی فرزندش به نوعی سرگردانی  بهانه کرده و به گدایی روی آورده است. به قول حسن عابدینی، گدایی

و فرزندانش که تمام تقّالهایشان  «مرگان»گذارد. به خصوص رو به متالشی شدن را به نمایش میها در متن یک زندگی آدم

 .(865:  3،ج1377)میر عابدینی،  ثمر استبی پسرشهمانند رفت و آمدهای حاج سالم و 

ساالر منطقه بوده و حال مدتی است که شترهایش را است که کاروان« کربالیی دوشنبه»، شخصیت دیگر این داستان 

ه کند چون دیگر ماشین جای شتر را گرفته است و جایگزینی آسیاب موتوری ببا نزول دادن پول امرار معاش می فروخته و

ه نیز نمونه دیگری از غلب «شهمیر آسیابان»بیکار و نابینا شدن  است.« کهنه کال»یاب آبی در روستای مجاور به نام  جای آس

شدگی سلوچ نمود پیدا کرده زوال و اضمحالل همه درسر به نیستهای بومی است که تدریجی مظاهر تجددگرایی بر سنت

نمادها زندگی سنتی است که در این دوره رو « شهمیر آسیابان» و« کربالیی دوشنبه»هایی چون بنابراین شخصیتاست. 

 به زوال گذاشته است.

« مرگان»گاه اجتماعی و اقتصادی او هستند. سرگشتگی ی روستا، تکیههمه آن چیزهایی است که در جامعه نبود سلوچ، نبود

ی تمام جامعه روستایی و بی هویتی مردم سرگشتگهای ناشی از نوسازی سریع دوره پهلوی است. نماد آنومی یا نابهنجاری

 «نبود سلوچ»های چارچوب ساختاری رمان بر این دو عامل: دهد. پایهتاریخی دگرگونی اجتماعی نشان می را در یک دوره

. در (231: 1369پور، مان هم رو به سوی این دو دارد)نوابگسترش رونده مضمون ر .، استوار است«سرگشتگی مرگان»و 

های پایانی به خصوص به صحنه شود.وستائیان به صورت نمادین بیان میاین بهم ریختگی نظام ر ،دیگر کتابهای بخش

ها، همزمان نیرومند داستان است. در این صحنهو قطعه قطعه کردن آن نیز از نمادهای « پیر ساالر»چاه انداخته شدن شتر 

ستا، کنار روی بیجان تراکتور درد: الشهمانای از روستا برجای میم و آشفتهانداز درهگزینی خانواده سلوچ، چشم با کوچ

موران چشم مأ ها در برابرگیری اختالفات روستائیان و درگیری فیزیکی دو نفر از آندهد. اوجقناتی که آب خونین بیرون می

تر رگمی بر روستاییان، معنادارسرد جوّ ،موران به تغییر دادن محل مکینه و سیطرهها، دستور مأدولت و بازداشت شدن آن

ی نده که با کردار و افکار کودکانهدو شخصیت علیل و درما عاقبت روستاست.به آینده بی« رقیه»و  «عباس»از همه دلخوشی 

از سویی انداختن یک شتر پیر به درون مادر قنات به وسیله  گذارند.ی از وضعیت روستا را به نمایش میخود نمود نمایان
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لوچ با مردم و ی خانواده سکارهرون آوردن آن و همراهی نیمهداران و تالش دسته جمعی روستاییان برای بیمکینهاز  یکی

ثیر مخرّب استان است که به خوبی داللت بر تأمگر با قطعه قطعه شدن، آخرین واقعه نمادین د ،ی شتربیرون نیامدن الشه

 مظاهر مکانیزاسیون بر وضعیت زیستی و رفتاری مردم دارد. 

ها که اسیر شتر شود و آدمقبت پیش پای نظام تازه قربانی میداند که عامی« نظام کهنه»برخی از محققان نیز شتر را مظهر 

، 1377)میر عابدینی، شوندمی راه این مظهر نظام کهنه نابوداند، همگی همسرنوشت و خلق و خوی آن را گرفته هستند و

ق ای معلّ گورستان افتاده است: جامعهیابد که کنار نیز در الشه تراکتوری بازتاب می مرگ نظام تازه، ( در این میان866: 3ج

مان، )هن جا رانده و از این جا ماندهها را به شکلی خلّاق ادامه داده و نه در روند تجدّد به جایی رسیده است. از آکه نه سنت

ن در دوره پهلوی دوم اشاره دارد. یعنی در حالی وهای ناشی از توسعه ناموز. این داستان به طور واضح به نابهنجاری(869

سازی این تحوّل منجر به وقفه و رکود در حیات که هنوز ساختارها و امکانات برای انجام اصالحات ارضی فراهم نبود، پیاده

 روستایی در این دوره گردید.

تباط نیز نمادی از زمین است. ار «مرگان»نیز نماد ناراحتی مردم روستا از این تغییرات ایجاد شده است.  «خونین قناتآب »

های روستا برای ها و تالش تمام جریانمالکدر برابر خردهو ایستادگی  و همه فن حریف بودن هاگسترده او با تمامی خانواده

تند که صحت این ادعا نامیدن او، قراین متعددی هس «زن همه»و « زمین»ویسنده در ی و تصرف او و صراحت نثیرگذارتأ

و مادر رابطه تنگاتنگ وجود دارد. هر دو زخم خورده و کنند. کتایون شهپرزاد بر این اعتقاد است که بین زمین را تایید می

جوشند و هم  روستا، که در آن واحد هم پرجنب وزند و ابراو، به عنوان نماد جوانان تراکتور زمین را شخم میاند: مجروح

، زمین به واسطه گیرد و خاک خدامورد تجاوز جنسی سردار قرار می« نمرگا»شوند، ور میادب، به پیکر مرگان حملهبی

 ( 165: 1382)شهپرزاد، شودداران جدید آلوده میورود زمین

ساالر »ت که نمودی از مال و امالک مادی. از این روس «مرگان»نمادی از فکر و فرهنگ و روح روستاست و  «سلوچ»

کربالیی »اندازد و ای به دام میکارانه خود او را برای لحظهم طمعی دامپروری، با چشروستا به عنوان نماینده دوره« دارشتر

تملک فراوانی برای تالش  داری تجاری،ی نظام معیشتی قدیم و جدید، سرمایه، در نقش طبقه نو خاسته و واسطه«هدوشنب

قطعه زمین  «مرگان»زمانی که . افزایدهمواره بر تنفر مرگان از خود می همسویی فکری و رفتاری،نا کند اما به دلیلاو می

ی نامعلومی ، آیندهگیردگذارد و تصمیم به ترک روستا میها وا میمالکهای زیاد فرزندانش به خردهپافشاریخود را براثر 

نیز هر « مرگان»های روستا قرار گرفته است. فرزندان زمین ای که در پیش رویگیرد؛ همان آیندهقرار میدر پیش رویش 

با ی مدرنیته و هر دو نماینده« ابراو»، طرفدار سنت است و «عباس»تر از دیگری هستند. ی متفاوتکدام نماینده یک رویه

که میان، با آندر این  مانند.ر همچنان بر موضع خود ماندگار میآخدر  ،اندها دیدهاین رویههای اساسی از آن که زیان

نیز موضعی همسو با مقتضیات زمانه دارد اما از آنجا که در زمان دختری شدیداً سرکوب شده و بعد از ازدواج نیز  «هاجر»

هم او یک موجود گرای تمام عیار است، از این رو دست شوهر است و شوهرش نیز یک سنتاختیارش به طور مطلق در 
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ست. از جمله نمادهای جزئی نیز شوهرش که به رغم طرفداری از سنت همواره مترصد تغییر اوضاع ا مقلد و مطیع است.

توان به گشاد بودن لباس و تنگ بودن کفش هاجر در هنگام عروسی اشاره کرد که هردو به دلیل خردسالی دختر داللت می

شد رهم آمده قدم برداشت. مشکل میهاجر با چهره دو با این ازدواج و عروسی دارد. ناسازگاری وضعیت ار ر مستقیم بغی

ای است ران یافتن کاری در آن است، کنایهنگ «مرگان»معدن که (. 341آبادی:ها به پایش مثل سم بود)دولتراه رفت. کفش

را برای خرید  آن صحنه که مرگان، هاجر(. 235: 1369شکارا به نفت)نواب پور،اش و آزمینی از وابستگی جامعه به منابع زیر

ها اش به آنهای مردهر ایستاده است و با چشممرد، الی دبرد و رقیه زن علی گناو مثل پیراهنی چرکعروسی به شهر می

 گذارد. آخر و عاقبت هاجر را به نمایش میکند؛ تصویری است که نگاه می

ز چیزی جز داستان کلیت ماجرا نی آور زمین است ودنام روستا، یا «زمینج»نیز بخشی از این نمادها هستند. نادار های معنام

ای که رو به کننده بر دورههمنام مرگ است و داللت« مرگان»ی کوچ است و نام کنندهتداعی« سلوچ»زمین نیست. نام

ها در فرهنگ دینی دارد. سیاری با مظلومیت صاحبان این نامبسویی هم «رقیه»و « عباس»های سپری شدن دارد و نام

ابه تشکشی و موفقیت، به طور تقریبی بی در سختی ،گذراندیم است با آن حوادثی که از سر میکه تلفظ عامیانه ابراه« راواب»

شگی در البهالی نیز با آن حضور همی« مسلم»و پسرش « حاج سالم»های دینی نیست. به شخصیت ابراهیم )ع( در قصه

توان کنند که میز آلود را در داستان نمایندگی میطلبی یک داللت ضمنی و طنگویی و فرصتگری و تملقوقایع و تکدی

های جدید و قدیم به وجود ستیزی سنتای که همآشفتهآن را در این عبارت مختصر بازگو کرد که: در محیط درهم و 

 اند. سالمی نداشته ها سالم و مصون نگهدارند که مشاعر چندانند خود را از سردرگمیاوانستهاند، تنها کسانی تآورده

های پسر رگ زادگان روستایند و بلعیدن پولدو از بز ماجرای قمار بازی عباس با پسر کدخدا و پسر ساالر عبداللّه، که هر

ها که عباس را نیمه جان و رنج و عذاب دفع پولها د خشونت بار کدخدا و گریز همبازیساالر به وسیله عباس در لحظه ورو

ی معیشتی در روستا و در مدلی ی نشان دادن وضعیت طبقاتی و شیوهدر واقع نمایش کوچکی فراهم شده است برا ،کندمی

 گذارند.و امرار معاش از جان خود مایه میتر، وضعیت کل جامعه که مردم برای کسب پول بزرگ

نیز که عباس هنگام  شود چیزی نیست که حتی قابل ذکر باشد. در آنجادست طبقه مرفه خارج میه آنچه از در حالی ک 

کند و از هول مار درون چاه در یک شب به پیرمردی به درون چاهی سقوط میگریز از یک شتر مست  چرانی و درشتر

شود، نماد این است که یار بدل میسمی و حتی روحی تمام عسپید موی و چروکیده و الل و در یک کالم به یک معلول ج

شود اما حاضر نیستند شیوه زندگی خود را تغییر جسمی و روحی افراد میمشکالت زندگی باعث معلولیت و مشکالت 

مالکانی بدهند. به تفسیر دیگر آن شتر مست در حکم نمودی از مظاهر پرشور و حرارت صنعت و تکنیک جدید است و خرده 

های شتر جوان یع که دندانزار روستا، شتابان در حال پیشروی هستند و آن شتر ماده پیر و مطدیم هایکه در تصرف زمین

های مادی و معنوی روستا نمادی از مال و ملک و همه داراییهایش بیابان را پر کرده، اش فرو رفته است و نعرهبر خرخره

ی مردمی آلودگی دارد نمایندهشب نخوابی حالت خوابروش به دلیل ی این جدال پرجوش و خعباس که در هنگامه. است



 12

0 

پردازی و نمادشناسی در داستان جای خالی سلوچشخصیت  

 الهه پلوئی، منیره احمد سلطانی، محمد همایون سپهر

خوابی شب پیش عباس را از ایجاد شده آگاهی ندارند. بی که در روستا های نظام کهنه و نوزهاست که نسبت به این ستی

باس، های عگریکه شتر مست، خشمگین از مداخله. زمانی(310 :1361، آبادیپای درآورد. تنش زیر آفتاب کرخ شد)دولت

 .شودمشخص می -مردم به عنوان نماینده عامه -ی زیانمند آن برای عباسگذارد، ماهیت مخاصمه و سویهسر در پی او می

ت تهاجمی آن نیروی تازه نفس آن در زمانی است که دیگر نه فرصتی برای اندیشیدن هست و نه توانی برای مقابله با قدر

آور درون چاه نیز نماد قدرت قاهر طبیعت چیزی جز سقوط نیست، آن مار هراس لبتهآمیز امهار. فرجام این جدال جنونو بی

ی ی الزم برای ورود مظاهر فناورانههاگرایانه است. در جوامعی که زمینهنگرش سنت است که یکی از نیروهای غالب بر

ی و معیشتی های اقلیمی سنتسیطرهای که در عرصه های ورود تحمیلی تکنولوژی بر، تعارضمدرنیته فراهم نشده است

همان کند و آن که در این گیرودار نه راه پس دارد و نه راه پیش، عاقبتش های قیچی عمل میکهن است، همانند تیغه

یز آور مار ننیش مرگ گیری در عنفوان جوانی. مغلوب شدن شتر مست باخواهد بود که بر سر عباس آمد. پیری و زمین

ای که عباس یافته دلیل ونهسنت و قدرت قاهره طبیعت، اگرچه چهره مخنث گ بودن ت در باب غالبنوعی پیشگویی اس

کننده و ناهمساز با هیچ کدام از آن دو سویه پیشین. در تمثیل عباس و شتر و قاطعی است برپیش آمدن وضعیتی مسخ

موی سر عباس به عنوان  که در سفید شدن چاه دو نقش نمادین وجود دارد. یکی از این نقش ها، پیام اخالقی آن است

ای دانسته شده است که فته است. چون پیشتر عباس گرگ بچهی او، عینیت یاشده به وسیلهای از تجربیات کسب کنایه

ی هولناک به نوعی به غم بدهد. اما پس از آن تجربه طبیعتی شرور و درنده خو و آزمند و خود محور دارد و نمی تواند دل

ی د تجسم و تاکید بر آن دارد، جنبهآبادی بیشتر قصیابد. الیه دوم که دولتقرار و تواضع و بی نیازی دست می و آرامش

میان شب و چاه، روی سر، شب بیداد، زیر شب، چاه. »شود: باس در چاه چنین توصیف میاجتماعی تمثیل است. موقعیت ع

عیت از دیدگاه تمثیل، وضعیت خرده مالکین جزء روستای این وض(. 273: 1361، دولت آبادی«)شتری مست و خونی

ها آن قدر کم زمین که نشینند بمانند و نه مانند آفتاباند که بتوانانی که نه آن قدر صاحب زمیناست. مردم «زمینج»

 کند.با شیوه سنتی اقتصاد را القا می عالوه بر القای تصور اخالقی ارتباط او -بتوانند رهایش کنند. تداعی عباس با شتر

و رها کردن او در خانه و عقد ازدواج نامناسب بستن با نوجوان ناراضی « علی گناو»ی کتک زدن و علیل کردن زن به وسیله

 شود؛ نمادی است از وضعیت روستا که به دلیل عدمورود تراکتور به روستا انجام می زمان با، که هم«هاجر»و نارسی چون 

گاه دل در گرو یک نیروی نورسیده آن . هایش را به بیکاری و آوارگی کشانده استفاده از امکانات کاری موجود، آدماست

های خود به زنش به در کتک زدن« علی گناو»مکانیکی و غریبه بسته که به کار آن چندان اطمینانی نیست. جهالتی که 

ها با تغییر کاربری نده، شبیه کاری است که خرده مالکبار دوم علیل و درماکند و دهد و بار اول او را نازا میخرج می

دهند که نهایت کار عبارت است از کم آب ماندن چاه عمیق و بیکاری ها انجام میدن قناتها و مکینه زدن و خشکانزمین

آبادی را در جای خالی زبان دولت مشیت عالیی، حتی لحن وو خرابی تراکتور و فرار متولیان اصلی طرح و سرگردانی مردم. 

نویسد: توجه کنید به استعاره سوراخ داند و مییلحنی به شدت تلخ و عبوس، تراژیک و ناتورالیستی و استعاری مسلوچ، 
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وار و نم، قلب چرمی، چغرو سمکوب و رطیلبرای دهان، افعی پیر برای کربالیی دوشنبه و تعبیرهایی چون نگهبان در جه

اند و عبارت خرچنگوار که برای چسبیدن موهای عّباس به سر او برای کربالیی دوشنبه به کار رفتهکه همه  عقرب مانند

، الشخور، خرچنگ، عقرب، رطیلکننده های منزجروران و حشرات و به طور کلی نمونهآورده شده است. کثرت ایماژهای جان

-65: 1373)عالیی، بیندز روابط حیوانی محصور میای ادر شبکهها را بازتاب تلخی ذهن نویسنده است که انسان گرگ، مار،

64).  

و  هم زمان دهد و آنی دوم رمان چهره نشان میاز نیمههای محوری در جای خالی سلوچ، اندکی پس از آغیکی از صحنه

روستا به عنوان کارگر نفر از جوانان 21: راهی شدن ی اساسی در میدان گاهی روستا استهم مکان شدن رخداد چهار حادثه

های روز در نیمه فصلی به مناطق دور افتاده و در همان صبحگاه، بردن شترهای سردار ساربان به صحرا به وسیله عباس و

همان صبحگاه، پیدا شدن  دچار حمله شتر شدن و به چاه پناه بردن و از ترس لوک مست و مار، پیرو سفید مو شدن و در

ی ، پسر مرگان که قرار است در آینده راننده«ابراو»اند و خوشحالی ها برای روستا خریدهخورده مالکی ترکتوری که سرو کلّه

، دختر مرگان، برای خرید وسایل عروسی به شهر «هاجر»و  «علی گناو»همزمان با این سه حادثه، عازم شدن  تراکتور شود.

های ها نظر خوشایندی نسبت به فناورینویسندگان این سالمثل شماری از  در همان صبحگاه. از آنجا که دولت آبادی هم

گرانه از تکنولوژی و طرفداران آن، مهاجرت دسته جمعی داری ندارد؛ برای نشان دادن تصویر تخریبجدید و نظام سرمایه

های جدید در ریگفتگو به غیر ضروری بودن فناو زمان کرده است تا مخاطب بدون هیچجوانان روستا را با ورود تراکتور هم

دگی را به طور کامل برهم همچنان که در نهایت، همین تراکتور و مکانیزه کردن کشاورزی، نظام زن جوامع سنتی پی ببرد.

انطباق با مقتضیات کشاند و خود نیز به دلیل عدم ان زمینج را به آوارگی در شهر میی روستاییریزد و روز به روز همهمی

تعارض دو  «ابراو»و  «عباس»بخشی از تعارض  کند.، سرانجامی جز ورشکستگی پیدا نمیمیهای عمومحیط و مخالفت

کشاورزی تقابل کشاورزی سنتی با  کند.لی میتجّ چرانی آن دوقالب تراکتور سواری و شتر شیوه کهنه و نو است که در

مظهر  -تراکتور تصویر کرده است: در لحظه ای کهای زیبا با بیانی سمبلیک چنین آبادی این نکته را در صحنهمکانیزه. دولت

ی پیش آمد. شترها رم تراکتور با غرش»هستند:  در حال خروج از ده نماد نظام پیشین،-«شترها»شود، وارد می -نظام نو

ای دیگر. مهاجرت تعدادی از جوانان به نشینی شیوه. بیان هجوم یک شیوه و عقب(198: 1361، دولت آبادی)«برداشتند

های مورچگان در زمین نرم ترسیم است که دولت آبادی در قالب النه شهر و خالی ماندن روستا از نیروی کار نیز مضمونی

 شوند. هایی که به آسانی درهم ریخته میه است؛ النهکرد

به چنان   «علی گناو»، نمادی از همان شیوه معیشت سنتی است که به وسیله «علی گناو»ی زن اول و علیل شده« رقیه»

روستای  های اکتور که برای مکانیزه کردن زمینحال و روزی گرفتار آمده است. در پایان داستان، میرزاحسن، صاحب تر

ی ده گنبدی نیز وقتی مزدش به وسیلهرانن. شوددارد و فراری میمی ها را براداره کشاورزی وام گرفته است پولاز  «زمینج»
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براو نیز با خراب شدن تراکتور برد و اکند و با خود میعمیر، موتور تراکتور را پیاده میبهانه ت شود، بهمیرزا حسن داده نمی

 شود. بیکار می

ی انزده من گندم و مقاومت سرسختانهی سلوچ در برابر پبه وسیله« ساالر عبداللّه»مسی به  هایرفحادثه واگذار کردن ظ

ی نمایشی بسیار نیرومند راد خانواده با مرگان که یک صحنهمراهی همه افها پس از غیبت سلوچ و همرگان در دادن مس

ی ی همهی چکیدهی نماد پیشگویانه و در بر دارندهدر عین واقعی بودن نوع .از تنازع بقا در روایت به وجود آورده است

ه به دوران رسیده است که و تازهای صاحب ثروت یکی از همان خرده مالک« ساالر عبداللّه»حوادث در داستان است. 

ی انوادهکنند و خدر نهایت نیز طرح خود را عملی میهای روستا آن ها را یکپارچه و مکانیزه کنند و خواهند با خرید زمینمی

های طاقت زمینی کوچک و نامرغوب و با تالش بضاعتی هستند که تنها با اتکا به قطعهی آن روستاییان بیمرگان، نماینده

ی ارباب از سر مردم دور شده است و استثمار ید، سلطهکنند. اگرچه در نظام جدبار خود را سپری میزندگی مشقتفرسا، 

ای بانکی در هتر به مکانیزه کردن کشاورزی با اعطای وامکشاورزی با تشویق مالکان متموّلامّا وزارت  مستقیم وجود ندارد

چه چیزی جز نابودی های یکپارهای بزرگ با زمینگیری مالکیتشکل. پردازدهای یزرگ میعمل به تشویق مالکیت

 ها احساس مسئولیت بیشتریتفاوت که اربابی نظام ارباب و رعینی نیست با این پا و بازگشت به همان دورهکشاورزان خرده

ا و مناطق دیگر نیز ممانعت هرهها بودند و از مهاجرت روستاییان به شی محکمی برای آندر برابر رعیت داشتند و پشتوانه

شد امّا حکومت پهلوی ها بهتر عملی میهای یکپارچه و بزرگ آنتر، مکانیزه شدن کشاورزی در زمین. از همه مهمکردندمی

ریزان آن تضمین تداوم سلطه که هدف برنامه و نهاخواسته زمینه را برای سقوط خود با ماجرای اصالحات ارضی به طور ن

های نامرغوب، کشاورزان را با یک فریب اهر و واگذاری قطعه زمینابتدا با تبلیغ و تظ ،ورد. به این صورت کهفراهم آ بود،

تلفیق تاریخی، در ظاهر، صاحب زمین کردند. سپس با میدان دادن به شمار معدودی از خرده مالک های ثروتمند برای 

ی شهرها نمودند. کشاورزی که پیش از ها را آوارهکردند و آنها را از دست کشاورزان خارج صنعت و زراعت آن قطعه زمین

ا یک برنامه فریبنده، نظام این پشتوانه ارباب را از دست داده بود اکنون نیز با اصالحات ارضی، صاحب زمین نشده بود و ب

درآمد بهتر در شهرها نیز  اش از بنیاد دچار فروپاشی شده بود و همزمان با این حوادث، تبلیغ وجود رفاه اجتماعی وزندگی

گاه بود که حاشیه شهرها انباشته از کرد و آنآمد را به جانب شهرها متمایل می ت بسیاری از روستاییان کم درذهنیّ

 ی امیدی در روستا. بخشی در شهرها داشتند و نه روزنهیانی شد که نه جایگاه رضایتتایروس

 گیرینتیجه

ستاییان زندگی رو برر ایران بعد از اصالحات ارضی است که تأثیر آن را جامعه روستایی داستان د« جای خالی سلوچ»کتاب 

است. نویسنده به صورت نمادین عواقب اصالحات ارضی را بیان کرده  ترسیم کرده های روستاییو سرد شدن کانون خانواده

مشکالت مالی و فقر و تنهایی مرگان و  ای کهبه گونه .است و داستان از تصویرسازی و کاتارسیس قوی برخوردار است

وجود های داستان وجود مرگان و هاجر و سایر شخصیت گذارد و غم و اندوهی که درفرزندانش به شدت بر خواننده تأثیر می
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زده و فضای تاریک و شود. هوای سرد و یخشود. نمادپردازی در این داستان به روشنی دیده میلّم خواننده دارد باعث تأ

ماهنگ های داستان همسو و هجسمی و ذهنی مرگان و سایر شخصیت مناک ترسیم شده در داستان با شرایط روحی وغ

آلود نویسنده نسبت به شرایط جامعه ، نگاه سرد و یأسهای زیرین و پنهان این کتاب وجود دارداست امّا مطلبی که در الیه

کند. در این داستان نه تنها شرایط تلخ و سرد بیان می هایمادپردازیدر آن است که آن را به صورت نو تحوالت ایجاد شده 

ای بیان کرده اوی، داستان را به گونهنامساعد زندگی روستاییان در زمان پیش از اصالحات ارضی بیان نشده است بلکه ر

و به شدت با آن مخالفت  است که عامل بدبختی و فقر روستاییان را رفورم ایجاد شده در نظام کشاورزی بیان کرده است

ها علیه حکومت را داشته است از این رو انگشت اتهام را کرده است. به نوعی راوی قصد تحریک روستاییان و برانگیختن آن

منش فئودالیسمی ایران را از اربابان و نظام کهنه و دیکتاتور تنها به سمت حکومت و اصالحات برده است و مردم عادی و

های نمادین در ی برای رسیدن به هدف خود از جنبهراو. قصوری و از هر جنایت و جهالتی تبرئه کرده استهر اشتباه و 

ت که در ادبیات معاصر ایران گونه گفتوان ایناتهامی به دور باشد. در مجموع میخلق داستان استفاده کرده است تا از هر 

اند و تفکر حزب و یا گروه سیاسی، اجتماعی خاصی نوشته شدهف های نمادین دارند با اهداهایی که به شدت جنبهکتا

ن، شاهد تفکرات پوپولیسمی هستیم. تفکراتی که نویسنده در آها، ین دوره در بسیاری کتابکنند. در اخاصی را بیان می

ند اّما فعالیت هست ال و سودرسان به جامعهافراد عادی که فعّرا « اکثریت خاموش»ها، مردم عادی یا به قول پوپولیسم

ها و با مخالفت با سران نمایی آنها و بزرگدهد و با توجه به مشکالت آنسیاسی ندارند، در کانون توجه خود قرار می

شود. در برخی آثار ردازی به صورت گسترده استفاده میپگونه آثار از نمادها دارد و در اینحکومت سعی در تهییج آن

ه نمون« جای خالی سلوچ»کانون آرمانی قرار گرفته است که وستا و زندگی دهقانان در جایگاه پوپولیسمی این دوره محیط ر

 ها است.موفّقی از این گونه کتاب
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پردازی و نمادشناسی در داستان جای خالی سلوچشخصیت  

 الهه پلوئی، منیره احمد سلطانی، محمد همایون سپهر

 ها:کتاب

 .تهران: نشر نو (.چاپ سوم) نویسیقصه .(1362) .براهنی، رضا

 .تهران: نشر افراز شناسی.روایت نویسی ودرآمدی بر داستان .(1378). اهللنیاز، فتحبی

 تهران: نشر سازمان انتشارات کتاب.ایران. های اقتصادی امپریالیسم در توطئه .(1364). فرد، حسنتوانایی

 .شیراز : نشر ایما . نقد آثار دولت آبادی.(1378). دستغیب، عبدالعلی

 .تهران : نشر نو (.چاپ دوّم. جای خالی سلوچ )(1361) .دولت آبادی، محمود

 .تهران: نشر معین . رمان درخت هزار بیشه.(1382) .اد، کتایونشهپرر

 .تهران: نشر آروینآبادی. نقد آثار دولت .(1373) .قربانی، محمدرضا

 .تهران: نشر پگاه (.چاپ دوم. صدسال داستان نویسی)(1377). میر عابدینی، حسن

 .تهران: نشر ماهور . ادبیات داستانی.(1360). میر صادقی، جمال

 .تهران: نشر سخن (.چاپ چهارم. عناصر داستان)(1380). میر صادقی، جمال

 .تهران: نشر کلک . در جستجوی هویت گم شده.(1369). پور، رضانواب

 مقاالت:

 ".ر زمان داستان یک شهر احمد محمودپردازی دبررسی شخصیت و شخصیت"(. 1395. )صفایی، حمید عالی کردکالئی؛

 .1-16المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی، صصهمایش بین

 .1، ص8مجله تکاپو، فروردین، شماره . در برزخ میان شب و چاه.(1373) .عالیی، مشیّت

فصلنامه  ".آبادیشناسی رمان جای خالی سلوچ اثر محمود دولتسبک" (.1388. )شمعی، میالد نصر اصفهانی، محمدرضا؛

 .185-204، صص13علمی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، شماره

 .127-140، صص23ماهنامه ملل، شماره ".بررسی شخصیت در زمان جای خاالی سلوچ" (.1396. )وردی پسندی، زیبا

مه تخصصی فصلنا ".پورو روانی بررسی نمادها در سبک نوشتاری منیر" (.1390. )صفایی صابر، رضوان هاشمیان، لیال؛

 .329-346، صص12شناسی نظم و نثر فارسی بهار ادب، شمارهسبک
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