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چكيده:
ادبيات داستاني بخش مهمي از آثار ادبي است كه تاكنون در كشور ما كمتر بررسي شده 

است. از ميـان ايـن آثار، داستان هاي برجسته اي هستند كه رنگ و بوي بومي و محلي دارند؛ 

يكي از اين آثار رمان بلند سال هاي ابري اثر علي اشرف درويشيان است. اين مقاله به بررسي 

« سال هاى ابرى»عناصرداستانى رمان « سال هاى ابرى»عناصرداستانى رمان « سال هاى ابرى»  پرداخته است. در اين اثر قواعد پرداخت شخصيّت ها، 

ارائة طرح، حوادث، درونمايه و سايرعناصر، بدون در نظرگرفتن پاره اي سستي ها، برمبناي 

«حادثه»درستي استوار است. مهم ترين عنصر داستاني اين اثر، «حادثه»درستي استوار است. مهم ترين عنصر داستاني اين اثر، «حادثه» است؛ اهميت عنصر«درونمايه»

نيز كمتر از حادثه نيست؛ چون تأثير آن بر بسياري از عناصر ديگر به خوبي مشهود است.

عناصر داستان، رمان، سال هاي ابري، علي اشرف درويشيان.      كليد واژه ها: عناصر داستان، رمان، سال هاي ابري، علي اشرف درويشيان.      كليد واژه ها: عناصر داستان، رمان، سال هاي ابري، علي اشرف درويشيان.      

مقدمه:
داستان يكي از مهم ترين و مؤثرترين انواع ادبي جهان است كه بررسي آن در 
كشور ما كمتر مورد اقبال واقع شده است. ادبيات داستاني مي تواند رابطي صميمي و 
آشنا براي ارائة نظرات نويسندگان و تشويق مخاطبان به اصالح نگرش خود نسبت 
به زندگي و رخدادهاي آن باشد. داستان نويسان براي بيان ديدگاه هاي خود ابزاري 
در دست دارند و هريك در استفاده از آن ها شگرد خاصي اتخاذ مي كنند؛ بررسي و 
كشف شگردهاي داستان نويسي و كيفيت كاربرد عناصر سازندة داستان سبب مي شود 

بررسى عناصر داستانى در رمان «سال هاى ابرى»
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خواننده داليل اصلي التذاذ خود را از متن دقيق تر بفهمد. اين گونه تحليل ها همچنين 
به كساني كه عالقمند به نـــوشتن  داستـــان هســـتند ياري مي رساند تا به پختگي 
و  داستان  يك  سازندة  عناصر  كاربرد  و  داستا ن نويسي  ازشگردهاي  استفاده  در  الزم 
نهايتًا به توفيق بيان افكار و ذهنيات خود دست يابند؛ هدف اين مقاله نيز كه موضوع 
آن«بررسي عناصر داستانى رمان سال هاي ابري» است، در اين حوزه تأمين مي شود. 
از  يكي  نيز  خود  حال  عين  در  و  مي كند  توجيه  را  پژوهشي  چنين  آنچه ضرورت 
دشواري هاي انجام اين تحقيق است، عدم وجود منابع منسجم دربارة نقد اين اثر در 
حيطة تحليل عناصر داستاني است. مطالب پراكنده اي در روزنامه ها و مجالت دربارة 
اين رمان يافت مي شود كه هيچ يك به طور مستـقـل بـه بـررسي ايـن اثـر در اين 
زمينه نپرداخته اند. در اين مقاله 10 عنصر داستاني «سال هاي ابري» بررسي و روش 
نويسنده در به كارگيري هر يك از عناصر شرح داده شده است. روش تحقيق، تحليلي 
به  با توجه  از راه مطالعة دقيق متن رمان و بررسي آن  است و گردآوري اطالعات 

موضوع و پيشينة تحقيق انجام گرفته است.  

1-طرح:
 شريف داوريشه فرزند اول خانواده اي فقير در كرمانشاه است كه خاطرات خود 
را از زماني كه كودك سه-چهار ساله اي است، به خاطر مي آورد؛ از آن هنگام كه فرزند 
به دنيا بگذارد. آغاز داستان، تالش مادري است براي  سوم خانواده مي خواهد قدم 
به دنياآوردن فرزندي ديگر در خانواده اي تهيدست و خرافاتى. اين وضعيت از البه الي 
حرف هايي كه «ماما» و «بي بي» و  اطرافيان مادر شريف  به  زبان  مي آورند،  فهميده مي شود.
رابطه اي  « سليم »  نام  به  دايي هايش  از  يكي  و  بي بي  مادربزرگش،  با  شريف 
خوب و صــميمانه دارد. «بـي بــي» با پندهاي مفيد و به  جا نقشي مهم در شكل گيري 
شخصيّت شريف ايفا مي كند. همواره او را از گناه و اشتباه برحذر مي دارد و به او 
يادآوري مي كند چون در روز عزيز نيمة شعبان به دنيا آمده نبايد، و نمي تواند مرتكب 
خطا شود. پدر شريف، « مشي بوچان »، يكي از صدها نمونه از افراد بيكاري است كه 
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قرباني اوضاع آشفتة اقتصادي جامعه است. او شغل مشخصي ندارد؛ مدام از شاخه اي 
به شاخه اي مي پرد و هميشه حقش را مي خورند؛ اما شريف برخالف پدر از همان 
كودكي تاب تحمل ظلم و تبعيض را ندارد و در برابر آن واكنش نشان مي دهد. دورة 
كودكي و  نوجواني شريف سرشار از حوادث  تلخي است كه رويدادهاي شـيريـن در 
بـرابـر آن بـه چشم نمي آيند. اثاث كشي هاي مـدام از خانه اي به خانه اي ديگر شـريف 
ستم هاي  و  رنج ها  اسير  خانواده اش  همچون  كه  مي كشاند  مردمي  مشـاهدة  بـه  را 
و  اجتماعي  اقتصادي،  اوضاع  معرفي و توصيف  با  او  فقر در جامعه اند.  و  نابرابري 

فرهنگي اين مردم مي كوشد تا تصويري جامع تر از جامعة زمان خود به دست دهد.
در جلد دوم داستان، از فصل « به سوي آينده »- كه شريف در دورة نوجواني 
به سر مي برد- حضور مسائل سياسي در داستان پررنگ مي شود. دايي سليم با تعريف 
اختيار  در  دادن روزنامه ها و مجالت سياسي  قرار  و  در خانه  نفت  كمپاني  اتّفاقات 
شريف، او را با دنياي سياست آشنا مي كند. به اين ترتيب وي در پرورش بُعد سياسي 
شخصيّت شريف تأثير بسزايي دارد. حوادث و وقايع تاريخى،سياسي كشورمان در 
طول داستان در حال اتّفاقند؛ « صنعت نفت » ملي مي شود و شريف دست دردست دايي 
سليم شاهد اين رويدادهاست. در جلسات مبارزاتي كه دايي سليم در خانه برگزار 
مي كند، شركت مي كند و حتي پس از آنكه دايي سليم اعتقادش را به حزب توده از 
دست مي دهد، شريف به آن پايبند مي ماند. هنگامي كه پس از سال ها رنج نداري و 
كار همزمان با تحصيل، دورة  دبيرستان را به پايان مي رساند، وارد دانشسرا شده، پس از 
اتمام تحصيل در اين مقطع به عنوان معلم به گيالن غرب منتقل مي شود. پايان جلد دوم 
و آغاز جلد سوم نقطة عطفي در داستان زندگي شريف است. او از اين پس با انبوهي 
روستاهاي  در  مي شود.  سياست  صحنة  وارد  عمًال  دشوار،  و  سنگين  تجربه هاي  از 
گيالن غرب و شاه آباد در برابر زورگويي خانان به روستاييان خاموش نمي ماند و به 
سبب مقاومت و عدم همكاري اش با عوامل جور، كارش به انتقال مي كشد. در اين 
سال ها به تحصيالت خود ادامه مي دهد؛ در دانشگاه و سپس دانشسراي عالي در رشتة 
و  مي دهد  ادامه  سياسي  فعاليّت هاي  به  همچنان  او  مي شود.  پذيرفته  فارسي  ادبيات 
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سرانجام يك روز، كه با دوستش در حال جمع آوري ضرب المثل ها و َمتل هاي ُكردي 
در روستاهاي كنگاور است، ساواك به آنان مشكوك مي شود و دستگيرشان مي كند. 
بسياري  سال هاي  او  و  است  شريف  زندگي  جدايي ناپذير  جزو  زندان  پس  اين  از 
محبوس سلول هاي تاريك و دلهره آور آن مي ماند. در مدت كوتاه آزادي اش با شهرناز، 
دختر دايي حامد، ازدواج مي كند و با كمك او به مبارزه در قالب چاپ اعالميه در 
به سبب خيانت شــريـــكش، «جــبورداديان»،  اما  ادامه مي دهد؛  كتاب فروشي اش 
دوباره دستگير مي شود. در دوره هاي حبس دردناك ترين شكنجه هاي جسمي و روحي 
را متحمل مي شود. گاه به ورطة شك مي افتد؛ اما با به خاطرآوردن رنج هاي مردم و از 
خودگذشتگي هاي مبارزان ملي، همچون يارمحمدخان و هم رزماني چون آقا مرتضي- 

كه به او اعتقادي كامل دارد- به ادامة  راه مصمم مي شود و عقب نشيني نمي كند.
شريف روز سوم آبان 1357، يعني چند ماه پيش از پيروزي انقالب اسالمي،   
آزاد  زندان  از  سياسي  زندانيان  از  ديگر  عده اي  همراه  به  مردم  فشارهاي  پي  در 

مي شود. 
تازه  فرزندي  تولد  كنندة  نمايان  آغازش  ابري همچون  سال هاي  رمان  پايان 
است؛ تحولي بزرگ كه حاصل سال ها درد و مصيبت و پايداري است. پايان داستان 
نقطة آغاز حوادثي جديد است كه نويسنده ادامة آن را به ذهن خواننده واگذار مي كند؛ 
بنابراين طرح داستان از نوع « طرح باز» است؛ يعني نويسنده پاياني قطعي را براي آن 
بر اساس ترتيب  اين رمان  از طرف ديگر توالي رويدادها هم در  ذكر نكرده است. 

زماني وقوع آن ها نيست و همين موارد بر جذابيت اثر افزوده است.
مسائل اساسي طرح  رمان از اين قرارند:

گره افكني:1- 1 گره افكني:1- 1 گره افكني:
به لحاظ حوادث فراوان و متنوعي كه در رمان  سال هاي ابري اتّفاق مي افتد، 
نمي توان گره افكني خاصي را در كليت طرح ذكر كرد؛ اما با توجه به طرح هاي فرعي 
داستان، گره افكني هاى متعــددي را مي توان نام برد. نخستين گره افكني را در نخستين 
سطرهاي اين داستان مي بينيم؛ آن هنگام كه تصوير زني، مادر شريف، در حال جيغ و 
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فرياد و كشمكش با درد زايمان نمايش داده مي شود، هركس مشغول كاري است. دايي 
سليم روي پشت بام درحال دعا خواندن و شريف هم در حال يك كشمكش ذهني با 

«آل»؛ شريف در ذهن خويش مي هراسد كه مبادا مادرش را از دست بدهد:
كاري بكن … كاري بكن … كاري بكن  نكند مادرم بميرد!… اي خدايي كه از آسمان هفتم هم بزرگتري

كه مادرم نميرد. (سال هاي ابري، ج 1: 14)

 اين انتظار و تعليق با شنيده شدن صداي وغ وغ بچه به نقطة اوج خود مي رسد 
و اين واقعه با تولد نوزاد به پايان مي رسد. شروع داستان با چنين واقعه اي و با اين 
خصوصيات، ذهن خواننده را از همان ابتدا با فضاهاي بعدي داستان و بار مصائبي كه 
بر آن سايه افكنده آشنا مي كند. در واقع، گره افكني اين بخش مي تواند اين سؤال را 
در ذهن ايجاد كند كه آيا شريف مي تواند در چنين جامعه اي و باتوجه به توانايي هاي 
خود، حرف تازه اي براي گفتن داشته باشد؟ آيا مي تواند از آغازگران عصري جديد با 

آينده اي روشن باشد و يا مي تواند تحول و دگرگوني سازنده اي را سبب شود؟
تعليق / هول و وال: 2 تعليق / هول و وال: 2 تعليق / هول و وال: -1

كه  گفت  مي توان  كرد،  تشبيه  جاندار  موجودي  به  را  رمان  اين  بتوان  اگر 
سرتاسر اندام اين جاندار به علت اصلي « فقر » و « نابرابري » در ابعاد گوناگونش، در 
از محروميت ها در حال  حال رعشه است و معصومانه و مظلومانه در تب بسياري 
سوختن. اولين نشانه هاي اين ترس و هراس را از راه آشنايي با زندگي يك خانوادة 
مي فهميم.  مي شود-  افزوده  جمعيتشان  بر  هم  دائمًا  كه  دوش-  به  خانه  تهيدست 
همچون  و  دوره  آن  در  ايراني  خانواده هاي  از  بسياري  نوعِي  نمونة  كه  خانواده اي 
ديگران به بيچارگي هايي مبتالست كه تقريبًا گريبان تمام جامعة آن ها را گرفته؛ اما 
بسياري از صحنه هاي ملموس و محسوس اين حالت شك و انتظار و اضطراب مربوط 
به بخش هايي است كه شريف در زندان هاي مخوف پهلوي در حين بازجويي ها و 
شكنجه ها به سر مي برد. اين حالت زماني به اوج خود مي رسد كه خواننده بي آنكه علت 

دستگيري شخصيّت  اصلي را بداند، صداي او را از درون سلول زندان مي شنود. 
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1- 3 كشمكش:
 اولين كشمكش كه با ورود به داستان از آن آگاه مي شويم، كشمكش شريف 
با موجودي خيالي به نام «آل» است. اين كشمكش ذهني در شريف با كشمكش مادر 
از نوع جسماني است- همراه شده است.  براي زايمان- كه كشمكشي  او و تالش 
كشمكش شريف با «آل» در نخستين صحنة اين رمان نشانة، كشمكشي است كه او 
بنابراين كشمكش در اين بخش به  در طول رمان با عوامل مختلف خواهد داشت؛ 
داستان  ادامة  در  است.  گرفته شده  كار  به  اثر  كلي  فضاي  اراية  براي  ابزاري  عنوان 
شاهد كشمكش شريف با عوامل و شخصيّت هاي ديگر هم هستيم. اين كشمكش ها 
انواع گوناگوني را در بر مي گيرند؛ يعني گاه ذهني، گاه عاطفي و گاهي هم جسمي يا 
اخالقي اند. به طور كلى، وجود چنين كشمكش هايي در ارتباط با شريف داوريشه به 

عنوان يك فرد مبارز همخواني دارد. 
1- 4 بحران:

در مجموعة رمان، لحظه هاي بحراني فراوانند. فقر بيداد مي كند و در بسياري از 
لحظات اميد به زندگي را از كف آدم هاي زجر كشيدة اين داستان مي ربايد و نداري-
كه مهمان ناخواندة بسياري از خانه هاست-مسبب پريشان خاطري ها و حوادث تلخ 
بسياري در اين داستان مي شود. بيماري، كوچك و بزرگ را در چنگال بي رحم خود 

اسير كرده و بيماران در اين جامعة فقر زده اميد چنداني به بهبود ندارند.
بحران عمدة داستان با دستگيرى شريف، شخصيّت اصلى داستان، دركنگاور و 
به زندان افتادن وى اتّفاق مى افتد. نويسنده حدوداً سيصد صفحه به شرح جزئيات اين 
مرحله از زندگي شريف اختصاص مى دهد. شريف براي مدت كوتاهي آزاد مي شود 
و پس از اين زمان كوتاه، چند بار ديگر به زندان مي افتد. با هر بار دستگيري وي، 
بحراني تازه در داستان شكل مي گيرد كه خواننده را تا زمان گره گشايي براي خواندن 

ادامة داستان و آگاهي از سرانجام شخصيّت  اصلي مشتقاق نگه مي دارد.
1- 5 نقطة اوج:

مردم  سياسي  مبارزات  گرفتن  اوج  به همراه  ابري  سال هاي  رمان  اوج  نقطة 
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عليه رژيم شكل مي گيرد. پس از رويداد خونين هفده شهريور 1357، فشار مردم بر 
حكومت پهلوي فزوني مي يابد. زندانيان با شنيدن خبر كشتار فجيع مردم در ميدان 
ژاله، دست به اعتصــاب مـي زنند و در پــي فــشار مـــردم، درهــاي زندان به روي 

زندانيان سياسي گشوده مي شود.
1- 6 گره گشايي:

از تحمل روزهاي مشقت  اين رمان، شريف داوريشه، پس  شخصيّت اصلي 
به  قدم  آبان 1357  روز سوم  در  و روحي، سرانجام  و زجرهاي جسمي  زندان  بار 
دنياي بيرون زندان مي گذارد و آماده مي شود تا شاهد حوادث و دگرگوني هاي پس 

از انقالب 57 باشد.
2- حادثه:    

حادثة اصلى، آغاز جدي شخصيّت اصلي با حكومت پهلوي است. اين مبارزه 
بـه گـيالن غرب و روستاهاي اطراف به عنوان معلم عمًال آغاز  انتـقـال شـريف  با 
مي شود. نويسنده زمينة اين حادثه را در ابتداي داستان و در فضايي سوررئال، يعني 
هنگامي كه شريف در ذهن خود با «آل» مي جنگد، فراهم آورده است. وجود حوادث 
فرعي فراوان طبيعت، رمان است. درسال هاي ابري نيز حوادث فرعي بسياري اتّفاق 
نويسنده  ديدگاه هاي  بيان  و  رمان  درونمايه هاي  تقويت  اغلبشان  كاركرد  كه  مي افتد 

است.
به كنار آبشوران، شرح  غرض درويشيان از شرح خانه كشي خانوادة شريف 
محيط آلوده و نامناسب آن محله و وقوع سيل، اعتراض به مسئلة فقر و بي خانماني 
و تضاد طبقاتي در جامعه است. شريف بارها به حبس محكوم مي شود و بارها تحت 
آزارهاي جسمي و روحي قرار مي گيرد. ضربان داستان در اين قسمت ها مدام باال و 
پايين مي رود و حالت تعليق و در نتيجه اشتياق خواننده براي دانستن عاقبت ماجرا 
به جايي  مي كند،  طي  را  خود  صعودي »  « روند  داستان  كه  درحالي  مي يابد؛  افزايش 
مؤثري  و  حساس  اتّفاقات  شده،  فراگير  بسيار  حكومت  عليه  مبارزات  كه  مي رسد 
پشت سرهم به وقوع مي پيوندد و روايت با اوج گرفتن انقالب و ايستادگي مردم به 
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« نقطة اوج » خود مي رسد. نقطة اوج با فاصلة كمي به « گره گشايي » داستان مي انجامد؛ 
لحظه اي كه به شريف خبر مي دهند اسم او هم جزو ليست آزاد شدگان است، داستان 
« سيرنزولي » پيدا مي كند تا آنكه به لحظة آخرين هول و وال، يعني آزادي شريف در 

روز سوم آبان 1357 مي رسد.                                               
3- شخصيّت و شخصيّت پردازي:

در يك نگاه كلي، شخصيت هاي اين رمان از ديد شخصيت اصلي دو دسته اند 
و شريف از آن ها با نام تارها و پودهاي وجودش ياد مي كند. نويسنده شخصيّت هاي 
داستان را باتوجه به درونمايه هاي اثر و آنچه در ذهن شخصيّت  اصلي رمان مي گذرد 
و دغدغة فكري اوست، وارد داستان مي كند. همين دغدغه هاي فكري توجه شريف را 
به قشرهاى آسيب پذير و فقير جامعه معطوف مي كند تا از رنج آدم هايي مثل خودش 
سخن بگويد. شخصيّت هاي رمان سال هاي ابري از ميان افراد واقعي انتخاب شده اند 
و بهتر است بگوييم راوي به « معرفي » شخصيت ها مي پردازد و خواننده پس از آشنايي 
با آن ها، اعمال و گفتارشان را، كه مطابق با طبقة اجتماعي و مسائل مربوط به هر طبقه 
است، مي پذيرد و شخصيت ها از اين نظر، معمولي و مطابق واقعند. از نظر ثبوت و 
پايداري در شـخصيّت هـم تقـريبًا تمـام افـراد داسـتان مطابق با  انديشه و باور خود 
به زندگي نگاه مي كنند و گفتار و كردارشان با فكر و فرهنگ و طبقة اجتماعي شان 
ثبوتي در نوع تفكر و  اما در شخـصيّت « دايـي سلـيم » ظـاهراً چنين  تناسب دارد؛ 
گفتار ديده نمي شود. او به طرزي كه نويسنده علتش را براي خواننده روشن ننموده، 
مسلك سياسي گذشتة خويش را يكباره به سويي مي نهد و اعتقادش را به آن ها از 

دست مي دهد. 
و  ندارد  كاري  داستانش  از شخصيّت هاي  بسياري  دروني  دنياي  به  نويسنده 
شخصيّت  اصلي داستان فقط اعمال و گفتار آن ها را روايت مي كند. به نظر مي رسد 
است؛  منطقي  داستان  اين  شخصيّت هاي  از  دسته اي  « معرفي »  يعني  نويسنده  روش 
چراكه اين كار براي پرداخت موضوع داستان و انتقاد ضمني به فقر، وضعيت نامناسب 
معيشت مردم و خفقان و بي كفايتي مسئوالن جامعه است. با انتخاب افرادي از طبقة 
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محروم جامعه و توصيف ظواهر زندگي و مشكالت آن ها، خواننده خود به حكايت 
ناگفته و دردناك تر باطن معيشت اين طبقه هم پي  مي برد. هر انسان آگاهي مي داند 
پيامدهاي  بروز  سبب  زندگي  گذران  براي  رفاهي  امكانات  حداقل  از  محروميت 

وحشتناك تر و عميق تري بر روح و جسم و سرنوشت آدمي خواهد شد.
در مورد شخصيّت هاي اصلي داستان -كه شريف در مركز آن ها قرار دارد-

نويسنده به دنياي ذهني و باورهاي آن ها هم وارد شده و از راه هاي مختلف، ماهيت 
دروني آن ها را آشكارساخته است؛ مثًال شخصيّت پدر و مادر شريف، مشي بوچان و 
ننه، را از راه گفت و گوها و اعمالشان مي شناساند. شخصيّت هايي چون شريف، ننه 
زاري و بوچان، بي بي و عمو الفت براي نويسنده كامًال شناخته شده اند و نويسنده زير 
و بم كنش و واكنش هاي آنان را به خوبي مي داند و شخصيّت آن ها را چنان كه انتظار 

مي رود نمايش مي دهد.
 اصلي ترين شخصيّت هاي رمان سال هاي ابري از اين قرارند: شريف، بي بي، 

دايي سليم، زاري (زهرا) و مشي بوچان.
1- 3 شخصيّت پردازي شخصيّت اصلي( شريف) :

اين رمان به طور عمده بر «شريف داوريشه» متمركز شده  شخصيّت پردازي 
است. شريف به گونه اي غير مستقيم با شروع داستان و از راه گزارشي كه از محيط 
اطرافش ارائه مي دهد، به داستان وارد مي شود. نويسنده در ابتداي داستان به خوبي 
از عهدة  معرفي حاالت و افكار شريف برآمده است. طرز حرف زدن و پرسش هاي 
بچگانه اي كه او از بي بي مي پرسد، به گونه اي دلچسب حس  آشنايي با كودكي شيرين 
زبان را در خواننده ايجاد مي كند. وقتي بي بي دربارة شوهر اولش براي شريف حرف 

مي زند مي گويد:
كه  كاظمين  از  اهل عراق.  است،  راننده  تو  مادر  اصلي  پدر  يعني  اولم  شوهر 

مي آمد برود تهران، در كرمانشاه مرا ديد و گرفت.

-با تله تو را گرفت بي بي جان؟!

اما من  با من عروســي كرد؛  يعنـي  مـرا گـرفت؛  بود.  تله اش كجا  نه جانم.  13
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خيلي كوچك بودم. (سال هاي ابري، ج1: 28 ) 

شريف كودكي دلسوز و مهربان، ريزبين و نازك طبع است. نوع تصور او از 
اتّفاقات ساده نيز حساسيت شخصيّت وي را از همان كودكي نشان مي دهد. شريف 
شخصيّتي پرسشگر و كنجكاو دارد. كودكي است كه همچون بسياري از همساالنش 
كه درجامعة او زندگي مي كنند، بسيار زودتر از زمان معمول مسئوليت نان آوري بر 
شانه اش گذاشته مي شود. او با گام نهادن در دنياي بيرون از خانه و تماس بيشتر با 
حقايق زندگي، دردها و رنج هاي مردمش را بيش از پيش لمس مي كند. گرچه فرزند 
پدري مبارز نيست، هرگاه از سرگذشت يكي از قهرمانان ملي مطلع مي شود، خود را 
فرزند او مي خواند. درخانه اي رشد مي كند كه دايي هاي نوجوانش هركدام يك مشي 
سياسي را برگزيده اند. در خانه دائم ميان دايي ها جدال است. دايي حامد، طرفدار دكتر 
مصدق و دايي سليم، طرفدار « حزب توده ». شريف با تأثيرپذيري و پيروي از دايي 
سليم، كه به شخصيّت وي اعتماد دارد، تفكر او را مي پذيرد؛ بدين طريق او در سن 
يازده – دوازده سالگي با سياست آشنا مي شود، به حزب توده گرايش پيدا مي كند و 
حتي آن زمان كه دايي سليم از ادامة راه منصرف مي شود، شريف تغيير عقيده نمي دهد 

و مطابق باورهايش عمل مي كند.
در يك نگاه كلي مي توان گفت زندگي شريف شامل چهار دوره است:

دورة نخسـت، دورة كـودكـي و پـيش از ورود او بـه مـدرسه اسـت؛ از راه 
شنيدن سـرگذشت قـهرمانان مـلي با مفـهوم عـدل و ظلـم آشنا مي شود و خوب و 
بد را درك مـي كند. از طـريق مـشاهدة عيني محروميت هاي خود و خانواده اش و با 

ديدن بيچارگي همسايگان فقيرش، به فقر اقتصادي جامعه پي مي برد.  
دورة دوم زندگي او هنگامي است كه به مدرسه مي رود؛ سواد مي آموزد و با 
كتاب و مجله و روزنامه آشنا مي شود. در اين دوره به علت عهده دار بودن مسئوليت 
اين تجارب سخت، در  از تمام  نان آوري، سختي هاي فراواني را متحمل مي شود و 
امور اجتماعش پي مي برد. دورة سوم و  ناچيز، به ضعف در مديريت  ازاي حاصلي 
از دهات  به يكي  انتقال  انتخاب شغل معلمي و  با  مهم سرگذشت شريف داوريشه 
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گيالن غرب شروع مي شود. در آنجا اوضاع اسفبار شاگردانش را مي بيند كه در عين 
محروميت به سر مي برند؛ اين مشاهدات آتش مبارزه را در او شعله ور تر مي كند. با 
شور فراوان تدريس مي كند و به شاگردانش عشق مي ورزد. با وجود برخورداري از 
روحية ظلم ستيزي، وقتي شخصي به نام احمد موش در گيالن غرب پولش را مي دزدد- 
با آنكه مقصر را هم مي شناسد- چيزي نمي گويد و اعتراضي نمي كند. عدم پي گيري 
شريف براي به دست آوردن پولش مي تواند بيان كنندة اين مطلب باشد كه   شريف براي 
احقاق حق مردم مبارزه مي كند نه براي خودش. دورة چهارم زندگي اين شخصيّت، 
دوران اوج مبارزات او عليه حكومت است. دورة فعاليّت هاي سياسي در قالب پخش 
اعالميه و رّد و بدل كردن كتاب و جزوه هاي ممنوعه و سپس گرفتار شدن درچنگال 
عمال شاه در زندان هاي سراسر هراس، و پايداري در برابر بازجويي هاي بي رحمانه و 
قهرمانشكنجه هاي وحشيانة ساواك. شريف در اين دوره درچهرة يك قهرمانشكنجه هاي وحشيانة ساواك. شريف در اين دوره درچهرة يك قهرمان ظاهر مي شود. 
كسي كه براي حمايت از مردم و آرمان هاي انساني اش زجرهاي فراواني را به جان 
مي خرد. داستان در اين بخش هاي پاياني عمدتًا  حول محور شخصيّت او مي چرخد 
اين رمان،  با خود دارد. شخصيّت شريف در  او  از واگويه هايي است كه  و سرشار 
شخصيّت انساني كامل و آرمانى است؛ شريف شخصيّتي پويا دارد و او را از البه الي 

گفتار، اعمال و يا توصيف اشخاص ديگر از او مي شناسيم.
3- 2 شخصيّت پردازي ننه زاري (زهرا):

ننه، نمونة يك زن زحمتكش فداكار است كه خود را وقف زندگي و فرزندانش 
بعدي  اتّفاقات  در  را  رنج  و  درد  تحمل  نوعي  به  مي تواند  رمان  اولية  كرده. صحنة 
انساني جديد؛ و چنان كه  زادن  براي  كند. تحمل درد  القا  ننه  داستان، در شخصيّت 
مي بينيم بعداً نيز هر سختي اي را به جان مي خرد تا فرزندانش را به مدرسه بفرستد. 
حضور او در داستان به همراه نمايش تالش مستمر او، شخصيّت او را به عنوان زني 

از خود گذشته، فداكار و دلسوز بيشتر مي نماياند.
دختر خاله ُهدُهد و ننه، كالش مي چينند. حتي شب هايي كه مهتابي است، تا دير 

وقت زير نور ماه جلو اتاق مي نشينند و كالش مي چينند. نور ماه بر سوزن هايشان  13
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مي افتد و برق در اتاق خط مي كشد. (همان، ج 1 : 262)

او نيز همچون بسياري از زنان جامعه اش صدمه ديده از فرهنگ مرد ساالري 
نسبت  است،  خالي  دستانشان  هميشه  كه  است  زحمتكشي  قشر  از  ننه چون  است. 
مسائل  بسياري  در  نيست.  بي اعتنا  بااليي ها،  يعني  وضعيت،  اين  اصلي  مسببان  به 
واقع گراست و معقول مي انديشد؛ مثًال دربارة به مدرسه رفتن فرزندانش؛ اما او نيز 
همچون بسياري ديگر اسير خرافات است. در مجموع، نويسنده چهره اي فداكار و 
مظلوم از مادر نشان داده است. خواننده در داستان شخصيت ننه زارى را از طريق 

اعمال و گفتارش و يا از ميان سخنان شريف مي شناسيم.
3-3  شخصيّت پردازي بي بي:

«بي بي » پس از شريف، مهم ترين شخصيّت داستان است. شخصيّت بي بي از 
قابل توجه است. او حاصل  تأثيري كه بر شخصيّت اصلي داستان مي گذارد،  حيث 
تجربه هاي خود را از زندگي به شيوه اي اثربخش و در موقعيت هاي مناسب در اختيار 
شريف مي گذارد. با نشان دادن نمونه هاي عيني و آدم هايي كه از راه باال كشيدن حقوق 
ديگران به نان و نوايي رسيده اند و در مقابل آن ها قشر فقيري كه به حقشان اجحاف 
شده، او را از حقايق تلخ اجتماع اطرافش آگاه مي كند و با تشويق او به حفظ شرافت 
و انسانيت، سرماية ارزشمندي از فضايل اخالقي را در نهاد او به يادگار مي گذارد كه تا 
سال هاي سال اين ارزش ها مبناي عمل شخصيّت  اصلي قرار مي گيرند و اطمينان وي 
را به راهي كه برگزيده و پايداري در آن راه را قوت مي بخشند. بي بي شخصيّتي مذهبي 
دارد و شريف را هم به پيروي از احكام دين و باورهاي اعتقادي تشويق مي كند؛ اما 
مذهبي كه او پذيرفته آميخته با خرافات است. در مجموع شخصيّت بي بي به عنوان 
مادر بزرگي مهربان، به راحتي با خواننده رابطه برقرار مي كند؛ چرا كه شخصيّت او 
آنچنان كه بايد صميمانه پرداخته شده است. توجه بي بي به شريف، نوه اش، بيشتر از 
توجه او به پسرانش حامد و سليم است. او هرگز به طور مستقيم در امور آن ها دخالت 
نمي كند و نسبت به اعتقادات و مرام سياسي شان مخالفتي ندارد. حتي زماني كه سليم 
پس از دزديدن يك كلنگ از كمپاني نفت و احتمال اخراجش، تصميم مي گيرد ترياك 
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بخورد و خودكشي كند، مانع او نمي شود و غمزده در انتظار عاقبت كار مي نشيند. 
پذيرش چنين واكنشي از سوي بي بي براي خواننده دشوار است؛ چون از شخصيّت 
انتظار چنين عمل روشنفكرانه اي نمي رود. همين كارهاي بي بي  سنتي و قديمي اش 
سبب مي شود شخصيّت او از حالت تيپيك دور شده، « فرديّت » در آن تجسم بيشتري 

بيابد؛ خصوصيتي كه از ويژگي هاي «شخصيّت» در رمان مدرن است.
3- 4 شخصيّت پردازي مشي بوچان:

 آنچه در وهلة اول در مورد شخصيّت پدر شريف، بوچان داوريشه، برجسته تر 
به نظر مي رسد اين است كه او اغلب در سخت ترين وضعيت هاي زندگي در كنار 
همسر و فرزندانش نيست. در ادامة اين معرفي و پيش از آنكه او را وارد داستان كند، 

اين عبارت را مي گويد: 
بشير پنج ماهه شده است. بابام از در حصار تو مي آيد. (همان، ج 1: 32)

كسب  براي  و  بي اعتناست  خانواده اش  به  نسبت  او  بگوييم  نمـي خواهيم   
روزي تالش نمي كند يا در برابر نابساماني هاي اقتصادي جامعه آسيب ناپذير نيست؛ 
اما عدم تصميم گيري عاقالنه و مدام از شاخه اي به شاخة ديگر پريدن، پذيرش جبري 
سرنوشت و ظلم و سكوت در برابر آن ها كه حقش را مي خورند، به وضوح در اعمال 

او ديده مي شود. تصوير تيرة شريف از پدرش را از اين تشبيه در مى يابيم:
شب، سنگين و بي حال، مثل بابام از راه مي رسد. شب سرفه مي كند، آه مي كشد 

و مي نشيند تو اتاق.  (همان، ج1: 502)    

شخصيّتي كه نويسنده از پدر، بوچان، نشان مي دهد، شخصيّتي است ايستا و 
منفعل، بي تدبير و خشن كه به جاي ماندن و مبارزه با دشواري ها، ترك خانواده و 
خزيدن در گوشه اي و زندگي درويشي را تنها راه چاره مي بيند. شخصيّت بوچان از 

راه گفتگوها و اعمالش پرداخته شده است.
3- 5 شخصيّت پردازي دايي سليم:

«سليم » دايي كوچك راوي است، كه به هنگام ورود به داستان يازده سال دارد. 
او نيز از جمله آدم هايي است كه بسيار زودتر از آنچه بايد با بي رحمي ها و مشقات  13
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زندگي روبه رو مي شود. اغلب سخنان او حول محور ظلم ظالمان خودي و بيگانه و 
بدبختي هاي مردم طبقة فرودست و مبارزه مي چرخد. سليم با تكرار چنين مطالبي در 
با دنياي سياست و  بيان اخبار كمپاني براي شريف، موجب آشنايي شريف  خانه و 

مبارزه مي شود.
«سليم » نمونة نوعِي وطن پرستان و مخالفان بيگانگان غارتگري است كه شيرة 
ايرانند. زندگي  از مسببان اصلي فقر در جامعة   ما را مي مكند و يكي  جان مملكت 
سياسي سليم را به چهار دوره مي توان تقسيم كرد: دورة اول كه دورة كار در كمپاني، 
شركت در اعتصابات به همراه ديگر كارگران و دزدي از كمپاني يعني نوعي مبارزة 
منفي است. دورة دوم، زماني است كه سليم وارد « حزب توده » شده، عقايد كمونيستي 
را مي پذيرد. دورة سوم، دوره اي است كه پس از مدت ها جانبداري از حزب توده، با 
از هم پاشيده شدن اين حزب، باورهاي پيشين را كنار مي گذارد و در امور سياسي 
تحولي  توده،  از حزب  و سرخوردگي  نااميدي  دورة  اين  از  پس  كند.  نمي  دخالتي 
غير منتظره از او مي بينيم؛ سليم درچهارمين دوره از زندگي اش تبديل به شخصيّتي 
« مذهبي » مي شود و امام خميني (ره) را به عنوان تنها پيشوايي كه مي تواند مردم و 

كشور را رهايي بخشد، مي پذيرد. با آنكه سليم بعدها مي گويد:
 تا اين دست ها با من است مبارزه هم هست؛

اما پس از انحالل حزب توده عمًال شاهد هيچ گونه مبارزة سياسي از او نيستيم. 
اين تناقض در گفتار و عملكرد سليم براي خواننده قابل پذيرش نيست؛ چراكه پس 
از بيرون آمدن از حزب توده، سليم تبديل به شخصيّتي تقريبًا خاموش مي شود و به 
گوشه اي عقب مي نشيند و هـرازگــاهي با حضوري كمرنگ، به عنوان « دايي » شريف، 
آن  هم با شخصيّتي تك بعدي، كه هميشه نصيحتي در مورد نماز و روزه بر زبان دارد، 
در داستان ديده مي شود؛ بنابراين مي توان گفت كه او در نيمة نخست زندگي اش با 
شخصيّتي پويا معرفي مي شود و در نيمة بعد اگر چه راهي جديد بر مي گزيند، راوي، 
اطالعات چنداني در مورد او و سرانجام جانبداري اش از نيروهاي مذهبي و احيانًا 
فعاليّت هايش به دست نمي دهد و اين امر سبب مي شود تا در نيمة دوم، شخصيّتي 
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ايستا جلوه كند. نويسنده در خلق بخشي از شخصيّت سليم از ابزار گفت وگو استفاده 
كرده و جنبه هاي رفتاري ديگر را هم با نمايش اعمال وي نشان داده است. شخصيّت 
وي از لحاظ اينكه نخستين معلم سياسي شخصيّت اصلي داستان بوده و در جهت دهي 

فكري او نقش مهمي داشته، حائز اهميت است.
4- موضوع:

اين علت عمده،  ابري « فقراقتصادى» است و  سال هاي  موضوع اصلي رمان  
معلول مهمي همچون مبارزه عليه حكومت وقت را به دنبال دارد كه جدي ترين شكل 
اين مبارزه، مبارزة سياسي براي براندازي حكومت جور است. رمان  سال هاي ابري 
براساس مكتب« رئاليسم» يا « واقع گرايي» نوشته شده و روايت آن « بازنمايي» زندگي 
واقعي انسان هاست به منظور انتقاد از نابرابري و فقر و ذكر پيامدهاي ناگوار آن در 

جوامع.                                                                    
شاخك هاي  با  كه  است  كسي  نويسنده  و  كه  هنرمند  است  معتقد  نويسنده 

حساسش، نابساماني ها و انحراف ها و عمق آشفتگي هاي اجتماعي را درك مي كند 

و به خاطر حس مسئوليتش، اين انحراف و ابتذال ها را در آثارش تصوير مي كند و 

به مردم نشان مي هد.» (باژن 2)

رمان سال هاي ابري جزو دستة رمان هاي اجتماعي- سياسي است و نويسنده، 
موضوعات فرعي (درونمايه ها) اثر را در همين حوزه انتخاب كرده و پرداخته است. 

چنان كه خود نويسنده در ادامه مي گويد: 
 در زمينة نقد، اغلب به مباني نقد جامعه شناختي اعتقاد دارم و بيشترين توجهم 

به رابطة زنده و جدايي ناپذير جامعه و هنرمند و برداشت هنرمند از محيط اوست 

و عقيده دارم كه براي ارزيابي يك اثر، مالك و معياري جز نفس واقعيت زندگي 

وجود ندارد.(همان، 3)

بيان  براي  نيز  نمادها  و  فضاسازي ها، صحنه ها  همچون  رمان  ديگر  عناصر   
داستان  اثربخش  و  مناسب  مثًال فضاسازي هاي  كار گرفته شده اند؛  به  رمان  موضوع 
از زندان هاي مخوف پهلوي و شيوه هاي شكنجة ساواك، سفاكي رژيم و مظلوميت  13
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مردان مبارز ميهنمان را به شكلي جاندار در برابر چشم مجسم مي كند. نمادهاي رمان 
هم متناسب با موضوع، انتخاب شده اند؛ براى نمونه در نامه اي كه شريف در روزهاي 

نزديك انقالب براي همسرش، شهرناز، مي نويسد چنين مي خوانيم:
(سال هاي  بشكنند.  را  تاريكي  كه  مي كنند  تالش  ستاره ها  است.  آرام  آسمان 

ابري، ج 4: 1614)

 كه از اين جمله مفهوم تالش مبارزان براي غلبه بر رژيم شاهنشاهي و پايان 
يافتن تيره بختي هاي مردم فهميده مي شود.

اجتماعي،  واقعيت هاي  از  برگرفته  كه  آنجا  از  ابري  سال هاي  رمان  موضوع 
ايران  تاريخ معاصر  بر يك برهة سرنوشت ساز در  تأكيد  با  ايران  تاريخي  سياسي و 

است، موضوع با اهميت و تازه اي است.        
5-درونمايه:

«سال هاي ابري» جزو دستة رمان هاي « اجتماعي-سياسي » است و حول محور 
يك  انديشة مركزي يا همان موضوع يعني فقر اقتصادي نوشته شده است. هر داستاني 
با توجه به موضوعش درونمايه يا درونمايه هايي دارد كه كاركرد آن ها پرورش بهتر 

موضوع است.
براي بررسي درونمايه هاي اين اثر بهتر است آن ها را در سه دستة كلي بررسي 

كنيم:
1-درونمايه هاي اجتماعي.2-درونمايه هاي سياسي.3-درونمايه هاي تاريخي.

5- 1 درونمايه هاي اجتماعي:
«فــقـر اقــتصادي » از درونـمايـه هـاي مـهم اجتماعي رمان و معلول سياست 
اقتصادي مسبب  فقر  ادارة  امور مملكت است. همين  غلط سردمداران حكومت در 
اصلي « فقر فرهنگي » در جامعه مي شود و اين درونمايه نيز در داستان به شكل بازتاب 
خرافات و باورهاي بي اساس ظهور يافته است؛ خرافاتي كه مردم را اسير خوش باوري 
و توجيهات نابه جا كرده و با ايجاد روحية « جبرگرايي » سبب شده است تا عده اي براي 
ايستادگي در برابر ستم و حرف زور، انگيزة خود را از دست بدهند. از درونمايه هاي 
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اجتماعي ديگر اثر، اشاره به « كمبود بهداشت » است. نابهنجاري ديگري كه بر اثر نظام 
اقتصادي نابسامان جامعه پديد مي آيد « شكاف طبقاتي » و آزاد گذاشتن سرمايه داران 
ضعيف تر،  حق  خوردن  و  نامشروع  راه هاي  از  درآمد  كسب  با  كه  است  معدودي 
روز به روز بر دارايي خويش مي افزايند و به فاصلة طبقاتي دامن مي زنند. درونماية 
سال هاي ابري از حيث اشاره به « باورها و آداب و رسوم بومي » نيز قابل توجه است. 
از درونمايه هاي بسيار مهم ديگر داستان كه در اين دسته جاي مي گيرد، و در حقيقت 
تالش هاي مبارزاتي و سياسي ريشه در آن دارد، « وطن پرستي و عشق به مردم » است 
اين رمان درونماية « ديني و مذهبي » هم دارد؛ اما مذهبي آميخته به خرافات و منفعل 
و تقريبًا خاموش در برابر اجحاف. مذهبي كه آدم هايي مثل بوچان و عمو الفت بدان 
معتقدند، دين منهاي جهاد و مبارزه با ظلم است و « تقيّه » را در اوضاع پريشاني بهترين 

روش مي داند.
2- 5 درونمايه هاي سياسي:

زايمان، صحنة  درد  با  مادر  و  آل  با  شريف  جدال  يعني  داستان  اول  صحنة 
نماديني است كه بُعد سياسي رمان را نشان مي دهد. « شريف داوريشه » كه تا پايان رمان 
در نقش مبارز سياسي باقي مي ماند، خود را در مقابل « آلي » مي بيند كه ناگزيرازجنگيدن 

با اوست.
مشي بوچان و عموالفت هر يك با نقل سرگذشت مردان مبارز اين آب و خاك 
همچون « يارمحمدخان » و « داوريشه »، پدر بزرگ شريف، و نيز گه گاه با شكاياتي از 
بُعد  در  داستان  پيشبرد  به  مملكت،  امور  در  اجانب  يا دخالت  و  معيشتي  مشكالت 

سياسي ياري مي رساننـــد.
شريف هم از راه جدال هاي سياسي دايي هايش و تعاريف دايي سليم از مسائل 
سياسي، با « سياست » آشنا مي شود. از طريق اين گفت وگوها ما با دو حزب « توده » 
و « جبهة  ملي » يا « پان ايرانيسم » هم به طور گذرا آشنايي پيدا مي كنيم؛ به طوركلى 
سال هاي ابري، رماني است كه جنبه هاي سياسي در آن بسيار قوي است و واقعيت هاي 
اجتماعي هم در آن كاركردي سياسي پيدا مي كنند. از درونمايه هاي سياسي ديگر اشاره  13
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اول  بيان خوش گذراني هاي شخص  ديگر  سوي  از  و  اعدام  و  شكنجه  و  به خفقان 
مملكت در شرايطي است كه طعم تلخ زندگي دشوار در كام مردم  آن ها را مي آزارد.

3- 5 درونمايه هاي تاريخي:
سال هاي ابريباتوجه به تعريف رمان تاريخي، سال هاي ابريباتوجه به تعريف رمان تاريخي، سال هاي ابري را نمي توان رماني « تاريخي » به 
شمار آورد؛ اما توجه به قسمت هايي از تاريخ و نقل حوادث، آن را به « رمان تاريخي » 
پيوند مي زند. شخصيّت هاي تاريخي در رمان سال هاي ابري نقش اساسي در پيشبرد 
از آن ها و اعمالشان سر و كار داريم. اشاره  يا يادي  نام و  با  داستان ندارند و فقط 
به بخش هاي تاريخي همچون رشادت هاي يارمحمدخان در جريان مشروطه يا نقل 
بي بي از دوران قحطي در زمان احمدشاه برپاية مستندات تاريخي نيست و فقط در حد 
خاطرة دوري است كه در ذهن گويندة آن برجاي مانده است. از قسمت هاي تاريخي 
ديگر، شرح سرگذشت « داوريشه » از زبان پسرش « مشي بوچان » است، كه موضوع آن 
يعني قصة ارباب و رعيت و زورگويي خاني ها بر روستائيان، مشكلي است كه ريشه 
در تاريخ كشورمان دارد. كاركرد اين بخش هاي تاريخي در جهت تكوين شخصيّت 
اصلي رمان است؛ به اين معنا كه اگر نويسنده قصد ارائة شخصيّتي همه جانبه و آگاه 
از يك مبارز سياسي را داشته باشد بايد او را فردي مطلع از تاريخ ميهن خويش نشان 
اما تاريخي كه شريف مي گويد كامل و همه جانبه نيست؛ فقط وقايع مربوط  دهد؛ 
به كرمانشاه و چيزهايي است كه از اطرافيان و راديو و روزنامه از آن ها آگاهي پيدا 
مي كند؛ وقايعي مثل ملي شدن صنعت نفت، سي ام تير 1331، 28 مرداد 1332 و 15 
خرداد 1342 را به طور سطحي و گذرا مطرح مي كند بي آنكه حوادث را بسط دهد و 

به جزئيات آن بپردازد. 
6- زاوية  ديد:

 زاوية ديد سال هاي ابري از نوع زاوية ديد دروني است و از ديد اول شخص 
روايت مي شود. راوي اين رمان، شريف داوريشه است كه داستان زندگي خود را از 
زماني كه كودكي سه- چهار ساله است تا سنين ميانسالي تعريف مي كند. زاوية ديد 
اول شخص مزايا و معايبي دارد؛ از مزاياي آن مي توان به تأثير مثبت اين زاوية ديد 
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اثر  درونمايه هاي  اهميت  به  باتوجه  ديگر،  از سوي  كرد؛  اشاره  اثر  بيان صميمي  بر 
و انديشه هاي ذهني نويسنده، انتخاب چنين زاوية ديدي براي ارائة بهتر آن افكار و 
عقايد مناسب به نظر مي رسد. معايب زاوية ديد اول شخص يكي آن  است كه راوي 
بر محتويات فكري شخصيّت هاي ديگر تسلط ندارد؛ اما نويسنده توانسته اين عيب را 
از راه وادار كردن شخصيت ها به بروز درونيات خود از طريق گفتار و كردار برطرف 
كند؛ اما زاوية ديد رمان گاه از حد اول شخص فراتر رفته و به «داناي كل» نزديك 
مي شود. اين، زماني است كه راوي به بيان وقايعي مي پردازد كه خود شاهد چگونگي 
انجام گرفتن آنها نبوده است؛ براى نمونه در فصل «خاله چشمه» داستان ازدواج خاله 
چشمه (نازكا) با چشمة خشك از ديد داناي كل روايت مي شود. آنجا كه راوي به 
ثبت گفت و گوها و عقايد سياسي و صحنه ها در ذهن خويش مي پردازد به «زاوية ديد 

نمايشي» نزديك مي شود.
حنه و صحنه پردازي: صحنه و صحنه پردازي: صحنه و صحنه پردازي: -7

اولية  بهمن1357است و مكان  بين سال هاي1320تا  داستان  زمان كلي وقايع 
به عنوان معلم  انتقال شريف  رخدادها هم شهر كرمانشاه است كه در طول داستان 
به گيالن غرب و شاه آباد غرب (اسالم آباد كنوني) و بعدها مهاجرت چند ساله و يا 

حبس در تهران موجب تغيير و جابه جايي مكان در اين داستان مي شود.
مكان: مكان اين داستان كه با توصيف دقيق اشيا و لوازم موجود در آن صحنه 
با اتاق ها و مستأجران بسيار كه در «كوچه آمد  ارائه مي شود، خانه اي است قديمي 
داستان واردكردن خواننده  طاهر» در كرمانشاه واقع شده است. نخستين صحنة هر 
اهميت ويژه اي برخوردار است؛ دربارة رمان  از  دنياي داستان و جذب مخاطب  به 
و  است  گرفته  صورت  موفقيت  با  صحنه سازي  اين  گفت  بايد  نيز  ابري  سال هاي 
از وضعيت محيط زندگي شخصيت هاي اصلي،  را  ابتدا، خواننده  از همان  نويسنده 
باورهاي خرافي و مذهبي آن ها آگاه كرده و اين كار را از راه گفت  وگوها، اعمال و 
توصيف لوازم خانه ترتيب داده است. مكان هاي ديگر اين رمان، خانه هاي متعددي 
است كه شريف و خانواده اش به آنجا اثاث كشي مي كنند. اين جابه جايي ها كه در  13
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فصل هاي  نام  كه  اهميتند  حائز  آنقدر  مي شوند،  انجام  رمان  دوم  و  اول  وقايع جلد 
از اين دو جلد برابر خانه و يا محّله جديدي است كه خانوادة شريف به  متعددي 
آبشوران»،  «لِب  سرتيپ»،  كوچة  «بيخ  كوچك»،  «خانة  مثًال  مي كنند؛  مكان  نقل  آن 
«خانة عمو علي بقال» و «تكيه» هر يك نام يكي از فصل هاي رمانند. هدف نويسنده 
از بردن كوچه به كوچه و محّله به محّله راوي اين است كه اوضاع معيشتي مردم و 
مشكالت اجتماعي آنها را نشان دهد. راوي در توصيف مكان ها موفق عمل مي كند. 
يكي از مكان هايي كه به خوبي توصيف شده است، صحنة كوه هاي قالجه و درگيري 
سربازان ايراني با انگليسي هاست؛ صحنه اي كه جوانان ايراني را كشته يا زخمي، رها 
در جستجوي  شيون كنان  كه  را  خانواده هايي  و  مي دهد  نشان  قالجه  دامنة  در  شده 
عزيزان از كوه باال مي روند؛ چون روايت داستان متعلق به افراد تهيدست و ندار است، 
صحنه هاي با شكوه و پر رونق تك و توك در آن وجود دارد. هدف ثانوي و مهم 
نويسنده در توصيف صحنه ها القا و تقويت درونماية داستان و ارائة فضاي مكان ها 
و رويدادهاست. شيوة صحنه پردازي داستان، تلفيقي از توصيف، گفت وگو و تداعي 
خاطرات است. هنر نويسنده در توصيف صحنه ها بيشتر هنگامي است كه دو صحنة 
متفاوت را كه از نظر مفهومي ربطي نمادين با هم دارند، به طور «موازي» و يا در كنار 
هم تصوير مي كند. اين صحنه هاي همراه، عمومًا صحـــنه هايي از طبــيعت هستند و 
يا صحنه هايي هستند كه نويسنده با اصوات مي سازد و قصد بيان مفهومي ذهني را از 
ايجاد آن دارد. گاه هم صحنه، كاركردي در مقدمه چيني براي رخدادهاي آينده پيدا 
مي كند. صبح روزي كه قرار است بين طرفداران مصدق و قوام درگيري پيش بيايد و 

عده اي كشته شوند، راوي صحنة طبيعت را چنين توصيف مي كند:
ستارة سرخ سپيده دم به وسط آسمان رسيده است. مدتي است بيدارم. هوا پر 

از همهمه است. وضع مثل هر روز عادي نيست. (همان، ج 2: 658)

زمان: زمان كلي حوادث بين سال هاي 1320 تا بهمن 1357 است. گذشت 
زمان در رمان محسوس نيست؛ چون سن شخصيت ها را نمي دانيم. گذشت سال و 
ماه را گاهي از روي خانه كشي ها و مدرسه رفتن بچه ها مي فهميم. زمان در اوايل رمان 
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ديرتر مي گذرد. اين روند مخصوصًا در اواخر رمان يعني روزهاي زندان كه تكراري 
و كسالت آورند سريع تر مي شود. عدم اطالع خواننده از زمان دقيق رويدادها او را 
مي شود  خارج  خود  سيرخطي  از  گاه  رمان  اين  در  زمان  مي كند.  سرگرداني  دچار 
راوي  ذهن  در  خاطراتي  كه  مي دهد  رخ  هنگامي  اين  و  مي پيمايد  عرضي  سير  و 
تداعي مي شوند. بيشترين بازگشت از زمان حال به گذشته را در جلد چهارم، فصل اول 
(نبض زنجير) مي بينيم؛ آنجا كه شريف براي اولين بار به زندان افتاده است. او شرح 
ماوقع، علت دستگيري و چگونگي آشنايي خود با خداكرم، دوستش، را كه به همراه 

او دستگير شده با بازگشت به عقب به اطالع خواننده مي رساند.
8-گفت وگو:

اين عنصر  از طريق  افكارشان  و  درونيات  دادن  نشان  و  معرفي شخصيت ها 
انجام مي پذيرد. گفت وگوي راوي و بي بي در همان ابتداي رمان شرايط محيط زندگي، 
باورها و رسوم مردم آن طبقه را نشان مي دهد. سپس از طريق همين عنصر (گفت وگو) 
دربارة قهرمانان ملي و مبارز و درگيري هاي لفظي دايي سليم و دايي حامد و بحث 
اعضاي خانواده دربارة مسائل جاري روز به ديدگاه ها و عقايد سياسي افراد خانواده 

پي مي بريم. 
شخصيت پردازي  به  و  دخيلند  هم  داستان  حوادث  پيشبرد  در  گفت وگوها 
آدم ها نيز ياري مي رسانند. گفت وگوي شخصيت ها مطابق با روحيات، افكار و طبقة 
اجتماعي آن هاست. گفت وگوها در جلدهاي اول و دوم رمان با توجه به درونمايه هاي 

مطرح شده بيشتر دربارة فقر، بيماري و سياست غلط اداره كشور است  
گفت وگوهاي دروني و حديث نفس نيز در اين رمان جايگاه ويژه اي دارند و 
حجم نسبتًا قابل توجهي از رمان به آن ها اختصاص يافته است. اين نوع گفت وگوها 
از گفت و گوهاي بسيار قوي رمانند كه به خوبي محتواي فكري، تمايالت، ارزش ها 
به  طريق  اين  از  و  است  داده  نـــشان  را  اصـــلي  شخـــصيت  دغدغه هاي  و 

شخصيت پردازي او ياري مي رسانند.
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9- فضا و رنگ / حال و هوا:
فضاي عمومي رمان، همان گونه كه نامش از پيش، آن را به خواننده القا مي كند، 
ابري و تيره است؛ فضاهاي رمان سال هاي ابري فضاي غم و اندوه، ترديد و نااميدي، 

رعب و ناامني و در مواردي هم فضاي خنده آور است.
عوامل،  اين  از  يكي  دخيلند.  رمان  اين  فضاسازي هاي  در  مختلفي  عوامل 
توصيف و صحنه پردازي است. روش نويسنده در اين بخش ها جزئي نگري، توجه به 
حاالت دروني شخصيت ها و همراه كردن اين حاالت با وضعيت دنياي خارج از ذهن، 
به ويژه وصف طبيعت است. توصيف طبيعت نيز ابزار قدرتمندي در دستان نويسنده 
براي كمك به ساختن حال و هواي بسياري از صحنه هاست. توصيفي كه شريف از 
طبيعت پس از اعدام يك محكوم و ديدن آثار خون برجاي مانده از او روي زمين ارائه 

مي دهد، فضاي بي رحم و رعب آور حاكم بر زندان را به خوبي مي رساند:
ابر چركي وسط  تكه  مي ميرد.  و  مي زند  پرپر  ديوار  لبة  روي  زرنيخي  آفتاب 

آسمان بند آويزان شده است. (همان، ج4: 1377)

از ديگر ابزارهاي فضاسازي در اين اثر كاربرد نمادها حين توصيف است. در 
نمونة زير «شب» فضاي خفقان زندان را بهتر نشان مي دهد.

بيرون از توري فلزي و ميله ها، شب، سياه و بدهيبت نشسته است. شب در 

عمق نان هاي خشك و در ته كاسه هاي رويين، ماسيده است. (همان، ج 4: 1451)

كه  مي رسد  گوش  به  اشعاري  و  ترانه  صداي  گدار  گه  رويدادها  اثناي  در   
هدف از كاربرد آن كمك به فضاسازي است. آنجا كه شريف به ياد گيسيا، به همراه 
آحسين روي سكوي پشت در خانه گيسيا فلوت مي زند، يكي از اين صحنه هاست. 
فضاسازي هاي قابل توجه و هنرمندانه اي نيز با استفاده از اصوات ترتيب داده شده 

است كه اغلب موازي با وقايع در حال اتّفاق، تكرار مي شوند.
تك و تنها در ايوان مدرسه نشسته ام… حوصله بيرون رفتن ندارم. شاخه هاي 

درخت توت بزرگي كه به ديوار مدرسه تكيه داده، خشك و بي برگ در باد تكان 

خا… خا… خا…  ِگر… ِگر… ِگر ِگر… ِگر… ِگر خو… خو… خو مي خورد و با ديوار در گفت و گوي آرامي است: خا
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خو… گر… گر… (همان، ج2: 913)

 برخي فضاسازي هاي داستان، حاصل بسامد باالي واژگاني مثل شب، تاريكي، 
غروب، سياهي، دلهره و ترس است.

فضاسازي هايي هم با استفاده از صنعت حــساميـزي صورت گرفته است؛ مثل 
بوي خستگي، بوي آفتاب، بوي چشمان حسرت زده.

10- لحن و لحن پردازي:
لحن، طرز برخورد نويسنده با موضوع و خواننده است و مي تواند به صورت هاي 

گوناگون خنده دار، طنز آميز، گريه آور و يا رسمي، صميمي و … باشد.
لحن كلي رمان «سال هاي ابري» باتوجه به درونمايه هاي آن يعني فقر، مبارزة 
از  چراكه  است؛  لحني جدي  مردم،  اقتصادي  و  اجتماعي  مشكالت  بيان  و  سياسي 
به طرز خفقان آوري  را  آن دوره  انسان هاي  كه گريبان  تلخي سخن مي گويد  وقايع 
گرفته است؛ اما با نگاهي جزئي تر به حوادث رمان، مي توان گونه هاي ديگري از لحن 
مثل لحن خنده آور و طنزآميز همراه با ريشخند هم در آن يافت. لحن راوي نسبت 
به خواننده «صميمي» است. به خصوص در فصل هاي نخستين رمان، زبان دوستانة 
بي بي، گيراست و شيوة بيان كودكانة شريف و نوع نگاهش به مسائل و دنياي اطراف با 
توجه به سن و سال او خوب پرداخته شده و به ايجاد ارتباط صميمانه بين خواننده و 
اثر كمك فراواني كرده است؛ البته نوع زاوية ديد اثر به شيوة اول شخص هم در ايجاد 
اين لحن صميمي تأثير قابل توجهي گذاشته است. اين صميميت در بيان نويسنده به 

سبب چنان كه خود در اين باره مي گويد: 
من برخالف نظر كساني كه مي گويند ما براي خودمان مي نويسيم و بس، به 

مخاطب نيز توجه دارم… بنابراين به فكر مخاطب بودم و سعي كردم زبانم طوري 

باشد كه آن ها را دچار مشكل نكنم و به فرض «رياضيات» را به جاي ادبيات پيش 

روي آن ها قرار ندهم تا هر مخاطب بتواند با اثر ارتباط برقرار كند و پيام نويسنده 

را بگيرد. (شيرازي 1382،1)

عامل ديگري كه در ايجاد اين لحن صميمي مؤثر است، عالقه مندي نويسنده  13
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دكتر على اكبر عطرفى- طاهره سپهوند
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به زبان مردم و تالش وي براي وارد كردن عناصر زباني آن ها در داستان هاي خود، 
همچنين استفاده از شخصيّت ها و گفت وگوهايي است كه براي مردم آشنا هستند.

11-حقيقت مانندي:                                                                  
«سال هاي ابري» رماني واقع گراست؛ بنابراين شخصيّت ها و حوادث آن از عالم 
واقع انتخاب شده اند. راوي بازگو كنندة ديده ها و شنيده هاي خود است و تجربه هاي 
زندگي خود را با ما در ميان مي گذارد. اين رئاليسم يا واقع گرايي هنگام خواندن رمان 
آن   مي كند  قبول  قابل  بـيشتر  را  واقــع گـــرايي  اين  آنچه  مي شود.  به خوبي درك 
است كه شريف داوريشه با توجه به قراين و واقعيات زندگِي پديدآورندة اثر، همان 
علي اشرف درويشيان است و بسياري از اتّفاقاتي كه براي شريف در اين داستان رخ 

مي دهد، تجربه هاي خود نويسنده بوده است. وي در اين باره مي گويد: 
تجربه هاي زندگي، حوادثي كه برايم پيش آمده و نيز مطالعة مداوم و پيگيري كه 

داشته ام، در روند خلق داستان هايم بسيار مؤثر بوده. شما به عنوان يك نويسنده، هنگامي كه 

با مردم و مسائل و مشكالت آن ها سر و كار داشته باشي و با رنج ها، شادي ها و ساير امور 

زندگي شان از نزديك آشنا باشي، نوشتن دربارة آن ها برايت ساده است. ديدن يك تصوير 

از زندگي مي تواند تو را به نوشتن داستاني راهنمايي كند. (باژن 2)                      

ورود به مسائل سياسي از 12 سالگي و شركت در جلسات سياسي در خانه، 
معلمي در مناطق ُكردنشين كرمانشاه (گيالن غرب و اسالم آباد) و تحصيل در دانشسرا 
واقعيات زندگي شخصي نويسنده اند. عالوه بر اين ها آهنگر بودن پدرش، گيوه بافي 
واقعيت  با  مطابق  مادرش همه  و  پدر  ميان  لفظي و جسمي  مادرش، كشمكش هاي 
با افسانه ها  زندگي نويسنده بوده است. نقش بي بي هم از مادربزرگ وي، كه او را 
و داستان هاي قديمي آشنا كرده، الهام گرفته شده است. بدون در نظر گرفتن پاره اي  

سال هاي ابريموارد « حقيقت مانندي » در رمان  سال هاي ابريموارد « حقيقت مانندي » در رمان  سال هاي ابري سيري منطقي طي مي كند.  

نتيجه گيري:
دربارة رمان سال هاي ابري نظرهاي متفاوتي بيان شده است؛ برخي منتقدين 



بررسى عناصر داستانى در رمان«سال هال ابرى»

آن را فاقد ويژگي هاي يك رمان خوب دانسته اند و تا حد يك « سرگذشت نامه » و يا 
حتي« زندگي نامه » اي دست دوم تنزل داده اند و اين ايراد ساختاري را دربارة آن مطرح 
به دليل كم توجهي به  به رمان،  تبديل زندگي نامه  براي  كرده اند كه تالش نويسنده 
اصل « انتخاب » خاطره ها و « ايجاز » ، بي فرجام مانده است؛ اما همانگونه كه از مطالب 
اين پژوهش برمي آيد مطالعة داستان و بررسي عناصرداستاني آن به خوبي نمايان كنندة 
جنبه هاي هنري سال هاي ابري است. شخصيّت پردازي ها در اغلب موارد به درستي 
برقراري رابطه اي صميمانه در مخاطب و هم ذات پنداري  صورت گرفته و احساس 
با شخصيت ها مؤيد اين مطلب است. قواعد ارائة عناصر ديگري چون درونمايه ها، 
گفت و گو، حادثه، فضاسازي و... به خوبي انجام گرفته است. مهم ترين عناصر داستاني 
سال هاي ابري، «حادثه» و «درونمايه» است. مي توان گفت كه سال هاي ابري از اين 

نظر ويژگي يك رمان خوب را  داراست.  
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