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چکيده
خاصای
ّ
ادبیّات اقلیمی بهعنوان شاخهاي از ادبیّاات كاه باه بیاان شاخصاههاي جغرافیااي بيیعای و انساانی منطقاة
میپردازد ،هم در ادبیّات فارسی و هم در ادبیّات عربی از جایگاه ویژهاي برخوردار است .دولتآباادي در حاوزة
مکتب خراسان و مارون عيود نیز در لينان آثاري دارند كه در حوزة ادبیّات اقلیمی قابل بررسی اسات .در ابتادا باه
ارائة تعریفی اجمالی از ادبیّات اقلیمی ،پیشینه و جایگاه آن در دو ادب فارسی و عربی پرداختیم .سپس با تکیاه بار
ميانی مکتب تطيیقی آمریکایی و روش توصایفی  -تحلیلای ،شاخصاههااي ادبیّاات اقلیمای در رماان جااي خااي
سلوچ دولتآبادي و «داستانهاي كوتاه» مارون عيود را مورد بررسی قرار دادیم و باه دنياا یاافتن پاسایی باراي
این پرسا برآمادیم :چاه علال و اهادافی موجاب پایينادي دو نویسانده در كاربسات مياانی ادبیّاات اقلیمای در
آثارشان شده است؟ وجوه اشتراک و اختالف دو نویسنده در بهكارگیري ادبیّات اقلیمی چیست؟
درنهایت به این نتیجه رسیدیم كه دو نویسنده ،علیرغم نداشتن هیچگوناه ارتياابی باه دلیال فاصالة زماانی و
مکانی ،اما به دلیل همزیستیشان با مردم منطقة خاص و تأثیرپذیري از محای ،،تصاویري تقریيااً جاام و كامال از
جغرافیاي بيیعی و انسانی منطقه به خوانندگان ارائاه دادهاناد؛ هادف ایشاان ،نقاد فوودالیسام سیاسای و اقتصاادي
حاكم بر جامعه ،دفاع از حقوق مردم زحمتك و رنجدیده و بازگشت به فرهنگهاي اصیل و بومی هسات كاه
در تالقی با فرهنگها و دنیاي جدید دستخوش تغییر و تحوّ شده است.
واژگان کليدی :ادبیّات اقلیمی ،محمود دولتآبادي ،جاي خالی سلوچ ،مارون عيود ،داستان كوتاه.
 .1تاریخ دریافت1333/6/22 :
 .2رایانامة نویسندة مسوو mohammadkhaqani@yahoo.com :
 .3رایانامهHasannajafi2012@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1333/3/23 :
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 .5پيشگفتار
ادبیّات اقلیمی ،شاخهاي از ادبیّات است كه یك اثار ادبای را از لحاا هویّات جغرافیاایی ماورد بررسای
قرار میدهد .در حقیقت ،ادبیّات اقلیمی ميیّن نوعی ادبیّات است كه شاخصههااي جغرافیاایی ،فرهنگای،
اجتماعی و اقتصادي منطقة معیّنی را نشان میدهد به گونهاي كه این شاخصهها وجوه ممیّزه این منطقه باا
سایر منابق باشد (دستغیب3-7 :1331 ،؛ جعفري .)121 :1331 ،اليتّه ،برخی بر این عقیدهاند كه میتاوان
براي ادبیّات اقلیمی هویّت جغرافیایی قائل شد و آن را از لحاا هویات جغرافیاایی باه دو شااخه تقسایم
كرد :شاخة فیزیکی كه شامل آب و هوا و گیاهان و نوع خاک و پساتی و بلنادي هار منطقاه مایشاود و
دیگاااري شااااخة انساااانی كاااه شاااامل مساااائل فرهنگااای اجتمااااعی اسااات (خدادوسااات33 :1331 ،؛
 .)www.artesfahan.irمیرصادقی نیاز رماانی را اقلیمای میداناد كاه «باه میتصاات جغرافیااي باومی و
ناحیهاي وفادار باشد و بر محی ،و قلمرو خاصّی تمركز یابد» (بیتا.)221 :
مارون عيود به عنوان یکی از داستاننویسان معاصر ادبیّات عرب ،به ویژه لينان ،ادبیّاات اقلیمای را باه
مرتية واالیی رسانید و به دلیل همزیستی با مردم و محی ،منطقاة جيیال در داساتانهااي كوتااه و بلناد باه
وصف و تعلّق آن منطقه وفادار بوده است .دولتآبادي نیز از معروفتارین داساتاننویساان معاصارِ ادبِ
فارسی است كه با تکیه بر رنگ و بوي بومی و محلّی ،یکای از برجساتهتارین اقلایمنویساان ادب فارسای
شناخته شده است .اليتّه این تعلّقِ وي به منطقة خاص نیز ،برگرفته از واقعیّت و همزیستی ایشان با ماردم و
محی ،منطقة خراسان و سيزوار است .چنانکه خودِ دولتآبادي نیز به آن اذعاان دارد( .چهالتان:1363 ،
.)137
با توجّه به مطالب ذكر شده در تعریاف ادبیّاات اقلیمای ،ایان پاژوه

باا تکیاه بار روش توصایفی -

تحلیلی و رویکرد تطيیقی آمریکایی به بررسی وفاداري محمود دولتآبادي و ماارون عياود دو نویساندة
بزرگ ایرانی و لينانی به منطقه و ناحیة خاص میپردازد؛ یعنی شاخصههاي جغرافیااي بيیعای مانناد آب
و هوا ،پوش

گیاهی و جانوري و شاخصههاي جغرافیاي انسانی از جمله :فرهنگی ،اجتمااعی و ماذهيی

در آثار ذكر شدة دو نویسنده ،مورد مطالعاه قارار میدهاد .چنانکاه وجاوه اشاتراک و افتاراق كاربسات
شاخصههاي ادبیّات اقلیمی در رمان جاي خالی سلوچ محمود دولتآباادي و داساتانهاي كوتااه ماارون
عيود را توضیح میدهد و اهداف دو نویسنده از بومیگرایی و كاربست ميانی آن را بررسی میكند.
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 .5-5پيشينة تحقيق

تحوّالت دهة  1321مانند اصالحات ارضی و غربزدگی و ...باعث ایجاد گرای
تحت عنوان ادبیّات اقلیمی شد .اليتّه ،پی

جدیادي در ادبیّاات،

از آن نویسندگانی بودناد كاه در آثارشاان باه مساألة روساتا و

دهقاناان میپرداختنااد داسااتانهایی همچااون «تساايیح خااان» از «جلیاال محمّااد قلاایزاده» در سااا ،1313
«روزگار سیاه كارگر» از «احمد علی خداداده تیموري» در ساا « ،1311دختار رعیّات» از «باهآذیان» در
دهة « ،1321-31گیله مرد» از «بزرگ علوي» در ساا 1326؛ امّاا از دهاة  21باه بعاد ادبیّاات اقلیمای باه
جریان منظّمای تيادیل شاد (میرعابادینی )117 :1336 ،و باا وجاود نویساندگانی همچاون دولتآباادي،
غالمحسین ساعدي ،احمد محمود ،منیرو روانیپور ،سیمین دانشور و ...به شکوفایی رساید .كاه هركادام
در مکتب خاصّی قلم میزدند .اليتّه تقسیمبنديهاي متفاوتی براي ادبیّات اقلیمای انجاام گرفتاه اسات :از
جمله اینکه محمّد علی سپانلو «چهار مکتب خوزستان ،اصفهان ،تيریز و گیالن را از هم متماایز میكناد».
(شیري )131 :1332 ،در حالیكه همو از هفت مکتاب آذربایجاان ،اصافهان ،خراساان ،جناوب ،شاما ،
غرب و مركز یاد میكند( .همان)123 :
در ادبیّات عربی نیز از گذشته داستانها و قصّههایی دربارة وصاف روساتا و دهقاناان باه زباان محلّای
رایج بوده است ،ولی در آثار برخای از نویساندگان مهجار همچاون« :األجنحة ااتکس ةرة» از «جياران خلیال
جيران» (فاخوري )231 :2111 ،و برخی از داستانهاي «مییائیل نعیمه» به زبان فصایح باه آن اشااره شاده
است .همچنین وصفهایی راج به روساتا و دهقاناان در بی هاایی از آثاار «اماین الریحاانی» و دیاوان
«الیاس ابو شيکه» در دهة  1321وجود دارد« .امین نیله» نیز به عنوان یکی از ادباي جهاان عارب در ساا
 1322در كتاب «اتفسةرةااررففةة » به وصف روستا و آب و هاوا و مساائل آن پرداختاه اسات (هماان.)113 :
رماننویسان معاصر نیز ،بعد از جنگ جهانی ،كمابی

به ادبیّات اقلیمی و وصف روستا پرداختناد .رماان

«اتةنبون » اثر «فارس زرزور» كه در سا  1372م .به كمك اتّحاد الکتّاب العرب در دمشق چاا شاده از
این نمونه است ،همچنین رمان «ملة ااألض » اثر «صالح دهنی» چا اتّحاد الکتّااب العارب ساا  1372م.
در دمشق نیز به بررسی مسائل روستاییان و مشکالت و گرفتاريهاي آنان پرداخته است (عياداه:1333 ،
 .)271با این حا  ،مارون عياود باه عناوان سارآمد اقلایمنویساان در جهاان عارب باه شامار میآیاد كاه
داستانهاي كوتاه وي تاكنون از دیدگاه ادبیّات اقلیمی مورد بررسی قرار نگرفته است.
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 .4-5اهمّيّت و ضرورت پژوهش

پژوه

حاضر ،عالوه بر بررسی تطيیقای كاربسات عناصار ادبیّاات اقلیمای ،باه بررسای اهمیّات ادبیّاات

اقلیمی در آثار این دو نویسندة ایرانی و لينانی میپردازد كه از نظر علم مردمشناسی و جامعهشناسی قابال
مطالعه و بررسیاند .همچنین بررسی آثار ادبی از دیدگاه اقلیمی ،نشاندهندة این نکته است كه انساانهاا
خاصای را رقام زدهاناد كاه
ّ
در تعامل و تطيیق با اقلیمهاي گوناگون ،فرهنگ ،آداب و رسوم و باورهااي
در داستانها و آثار ادبی نمود یافته است .عالوه بر آن ،در این دست آثار ،شاخصههاي زیساتی و محای،
بومی ،در زندگی مردم تأثیرگاذار باوده و عاالوه بار ارائاة الگوهااي گونااگون فرهنگای و خصالتها و
خصوصیّتهاي قومی و بومی ،همچون دایرة المعارفی هستند از همهچیز ،پار از ابّالعااتی درباارة آب و
خاک و گیاه و درخت ،آداب و رسوم و سنّتها و خصوصیات روحی اجتماعی و برز كیفیّات زنادگی
مردم دهات و شهرستانهاي كوچك (میرصادقی.)323 :1331 ،
 .1-5پرسشهای پژوهش

با توجّه به اینکه این مقاله با دیدگاه تطيیقی به بررسی ادبیّاات اقلیمای نازد ماارون عياود و دولاتآباادي
میپردازد ،پرسا

تحقیاق بار ایان اصال بناا نهااده شاده اسات كاه وجاوه اشاتراک و افتاراق كاربسات

شاخصههاي ادبیّات اقلیمی در رمان جاي خالی سلوچ محمود دولتآبادي و داساتانهااي كوتااه ماارون
عيود چیست؟ اهداف دو نویسنده از بومیگرایی و كاربست ميانی آن در آثارشان چیست؟
 .4پردازش تحليلی موضوع

 .5-4خالصهای از رمان جای خالی سلوچ
شیصیّتهاي داستان عيارتاند از :مرگان ،سالوچ «شیصایّت پنهاان» ،عيّااس ،اباراو ،هااجر ،علیگنااو.
داستان در یکی از روستاهاي ابراف سيزوار به نام «زمینج» اتّفاق میافتد و راج به خاانوادهاي اسات كاه
پدرش «سلوچ» به خابر فقر و بیکاري مجيور به تارک خاناه و كاشاانه میشاود و همسار و فرزنادان

را

تنها میگذارد .مرگان به عنوان مادر خانواده با سیتی تمام در برابار فقار ،نااداري و دشاواريها مقاومات
میكند .مردم روستا نیز با هجوم به خانوادة مرگان و فشار بر او و فرزندان

در جهت كسب منااف خاود

هستند .عيّاس پسرِ بزرگِ خانواده قربانی مناف دیگران شده و در جریان شترچرانی باراي یکای از اهاالیِ
روستا دچار حادثه شده و دیوانه میشود .هاجر نیاز باه دلیال فقار و ناداري ناخواساته و زود باا علیگنااو
ازدواج میكند تا یکی از نانخورهاي خانواده كم شود .مرگان نیز توسّ ،سردار هتك حرمات میشاود.
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همة اعضاي خانواده می كوشند تا فق ،بتوانند لقمه نانی پیدا كنند و به زندگیشان ادامه دهناد .كدخادا و
ساالر به بهانة دریافت وام و كاشت پسته و اصالحات ارضی خردهزمینهاي روساتا را میخرناد و باعاث
مهاجرت مردم از روستا میشوند .بعد از گذشت مدّتی مرگان و ابراو تصامیم میگیرناد باه دلیال فقار و
نداري و بیکاري ،عيّاس را با خانه تنها رها كرده و مهاجرت كنند« .فقار و بیعادالتی ،تجااوز باه حقاوق
زنان ،فریب روستاییان با برحی به نام اصالحات ارضی در زیرِ پوششی تيلیغااتی ،از جملاه مضامونهاي
اصلی این رمان به شمار میآیند»( .نصر اصفهانی و شمعی /1333 ،الف)131 :
 .4-4مارون عبود و بومیگرایی

مارون عيود در سا  1336م در روستاي عین كفاع در منطقة جيیل به دنیا آمد و باراي اداماة تحصایل باه
بیروت رفت .وي در سا  1312م به زادگااه

برگشاته و باه كشااورزي و كاار روي زماین پرداخات.

مارون عيود بعد از هشت سا اقامت در روستا دوبااره در دانشاگاههاي بیاروت باه تادریس پرداخات تاا
اینکه در سا  1362م از دنیا رفت.
مارون عيود به دلیل همزیستی با روستاییان و قلمِ زیيای  ،در برخی از كتابهایی كه نوشته اسات باه
انعکاس مسائل و زندگی منطقة جيیل و روستاهاي آن پرداخته است تا آنجایی كاه عناوان «پادرِ داساتانِ
اقلیمیِ لينان» را به خود اختصاص داده است .وي در داستانهاي كوتااه

باه زیياایی باه وصاف كامال

جزئیات روستا پرداخته است( .فاخوري )331 :2111 ،ارائة تصویري كامل از روستا باا هماة مساائل
دشتيان ،كاهن و چوپان  ،با كاودک و جاوان

و باا تابساتان معتاد و زمساتان سایت

باا

در ادبِ هایچ

ادیب لينانی مانناد ماارون عياود بیاان نشاده اسات( .ساکاف .)32 :1366 ،اليتّاه بیاان تصاویري واقعای از
زندگی روستاییان به دلیال همزیساتی وي باا روساتا و سااكنان جيیال میباشاد (فااخوري.)332 :2111 ،
داسااتانهاي كوتاااه مااارون عيااود كااه در سااه مجموعااة «وجةن اوحسافةةا »« ،أقةماجاجوةةا رة» و «أحادفةةاااريرفة »
میباشد بارزترین و عالیترین نمونة ادبیّات اقلیمی مارون عيود اسات و هار مجموعاه از چنادین داساتان
كوتاه تشکیل شده كه مربوط به ماجراها و حوادث زادگاه نویسنده و دهات و قصيات ابراف آن است.
 .1-4شاخصة آب و هوایی نزد دولتآبادی و مارون عبود

دولتآبادي به عناوان یکای از بزرگتارین داساتاننویساان اقلیمای كاه داساتانهاای

بیشاتر در مکتاب

خراسان جاي میگیرد ،در جايجاي رمان جاي خالی سلوچ به انعکاس جغرافیاي بيیعی و آب و هاواي
منطقة سيزوار و دهات و قصيات آنجا پرداخته است.
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وي سرماي خشك و گاه برفی سيزوار و كویر ابراف

را به زیيایی به تصویر كشایده اسات« :سارما

تا بود سرما بود .سرماي خشك و پایدار .حااال ناگهاان بارف امشاب بارف افتااده باود .بارف سانگین»
(دولتآبادي.)37 :1372 ،
«تنها خشکهسرماي سمج و تمامنشدنی بود كه كوچههاي كج و كولة زمینج را پر میكرد» (همان.)7 :
«كجا داري میروي؟ زمینِ یخزده را كاه نمایشاود شایار كارد؟ بگاذار چشام خورشاید وا بشاود اقاالّ»
(همان.)13 :
دولتآبادي همچنین ،به خشکی و بیآب بودن منطقه ،گردبادها و گرماي كویر اشاره كارده اسات و از
كویرهاي خشکی سین میگوید كه داراي گرماي ساوزان و گردبااد اسات و تنهاا از راه قناات باه آب
دسترسی دارند:
«خاوب ایان زمااین اگار آب میداشاات كاه خشااك نياود ،اگاار آب میداشات كااه قناات

روز بااه روز

خشكتر نمیشد» (همان.)313 :
«در میانه بود .میانة گرد بادي كه صفیرش هنوز در گوشها و غيارش بر چهرهها بود» (همان.)312 :
«چیزي مثل راه سپردن در گردنة پر برف زمساتانهاي بااجگیران یاا در تفتااي پار از آفتااب تابساتانهاي
كویر» (همان.)316 :
مارون عيود به عنوان پدرِ داستاننویسیِ اقلیمی در لينان ،باه ذكار آب و هاواي جيیال و روساتاهاي آنجاا
پرداخته است .وي در سیاق داستانهای

به ذكار منطقاهاي خاوش آب و هاوا و پااكیزه پرداختاه اسات؛

آب و هوایی كه هنگام گرماي تابستان ،روستاها و ییالقات معتد دارد و در زمستانها سارد و هماراه باا
بادها و ریزش برف و باران است .وي شیفتة آب و هواي خاوب و پااكیزه و مناارر زیيااي زادگااه
منطقة جيیل بود و از آن در داستانهاي كوتاه

و

یاد میكند:

«ادارة منطقة جيیل به خاابر هاواي خاوب و بیشاندگی مردماان

بااارزشترین مادیریت باود» (عياود،

.)21 :1362
«گفتم :هواي معطّري را كاه استشامام میكنای و پرتوهااي پااک خورشاید كاه گرمااي جانبیشا
فرومیریزد وصف میكند ...كالمم را قط كرد و گفت :حقیقتاً كه آت

را

خورشید غنیمت اسات ،پای

از این نمیدانستیم .گفتم :و چشماندازهاي زیيایی كه از آن لذّت مایباري و گیاهاان مفیادي كاه از آن
میخوري را وصف میكند» (همان.)32 :

بررسی تطيیقی رمان «جاي خالی سلوچ» محمود دولتآبادي و «داستانهاي كوتاه» مارون عيود31 / ...

«ماه تموز با گرمای

فرارسید به حدّي كه آب در كاوزه میجوشاید و بعاد از آن مااه آب باا حارارت

فرارسید ،جان بعد از غیيتی بوالنی براي دیدن مادر پیرش كه مشتاق جان بود تصامیم گرفات باه روساتا
برود» (همان.)66 :
همچنین اشاره به سرماي زمستانی و بادهاي سرد و بارش برف و بااران در زمساتانها باه داساتانهاي وي
رنگ اقلیمی بیشیده است:
«سرماي شدیدي آنها را دربر گرفته و دست و پایشاان سارد شاد ،پاس در مقابال چادرشاان آتا

برپاا

كردند» (همان.)163 :
«آهی كشید و به سمت میدان برج خزید .باد شما كه سرماي خشک

را بر او گسترانید شروع كارد باه

دمیدن در دستان » (عيود.)32 :1372 ،
«در یکی از روزها كه برف همهجا را فراگرفته بود و به آت

روي آورده بودم ناگهان صدایی را شانیدم

كه فریاد میزد :مارون عيود» (عيود.)31 :1362 ،
در بیان وجه اشتراک بین دو نویسنده در این زمینه به این نکته باید اشاره كرد كاه ذكار شاخصاههاي
آب و هوایی نزد دولتآبادي و مارون عيود ،برگرفته از تأثیرپذیري نویسندگان از محی ،اباراف اسات.
حا آنکه بروز تفاوتها در نوع پدیدهها و عناصر بومی است كه از نظر محتوایی در جهت باومیساازي
دو اثر به كار برده شده است .با این تفاوت كاه دولاتآباادي باه ذكار آب و هاواي كاویري و خشاك
منطقة سيزوار پرداخته است ،ولی تصاویري كه مارون عيود ارائه میدهد از آب و هواي معتاد و مناارر
زیياي بيیعی جيیل است.
 .3-4شاخصههای زیستبوم نزد دولتآبادی و مارون عبود

بیان زیستبوم نیز یکی از شاخصههاي ادبیّات اقلیمی است و بیشاتر اقلایمنویساان باه آن پرداختهاناد كاه
شامل مجموع پوش

گیاهی و جانوري خاص در یاك منطقاة وسای و عماده میباشاد .از آنجاایی كاه

دولتآبادي ،اقلیمنویسی است كه در رمان

به اقلیم و منطقة سيزوار و دهاات

وفاادار ماناده اسات ،باه

زیستبوم منطقه نیز اشاره كرده است .به گونهاي كاه میتاوان در سایاق داساتان باا دنیاایی از ابّالعاات
زیستی راج به بوم و منطقة سيزوار آشنا شد.
ذكر حیواناتی ،مانند آهو ،بز ،مار و خارپشت در سیاق توصیفات زنده و زیياي داستان ،براي بومیساازي
رمان مدّ نظر دولتآبادي بوده است ،همانگونه كه كالغ ،گارگ ،كاركس ،یاوز و شاتر نیاز بیشای از
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زیستبوم منطقه را تشکیل میدهد كه در جايجاي رمان بدان اشاره شده است كه به چناد ماورد اشااره
میشود:
«انگشتهای

چون سم بز خشکیده بودند .آب از بینی و گوشة چشامهای

سارازیر شاده باود .باا ایان

همه او خمیدهخمیده چون برّه آهاویی از سااقهاي باه سااقهاي دیگار میرفات و از ریشاهاي باه ریشاهاي
دیگر» (دولتآبادي.)36 :1372 ،
«ابراو لقمه را پس لقمه فرومیداد .تاي نان دم باه دم بیشاتر خاورده میشاد .كاساته میشاد درسات مثال
ماري كه دم به دندان خارپشت داده باشد .دم به دم كوتاهتر میشد» (همان.)12 :
« كالغان گویی براي این هستند كاه در بارف پارواز كنناد .كالغهاا باراي چاه بعاد از بارف چناین زود
پیدایشان میشود؟» (همان.)117 :
«گرگها اگر دورهاش كرده باشند چی؟ فوجی كركس اگر باالي سارش باا بااز كارده باشاند چای؟»
(همان)111 :
«سلوچ ،ژنده ،بی پاپوش و بیكاله كپان خر مردهاش را روي شانهها میكشید و در این خشکهسارما كاه
یوز هم در آن بند نمیآورد گم میشد» (همان.)3 :
«ذخیرة آبی كه شتر داشت – البد  -به او چناین تاوانی مایداد كاه شاکم بازرگ خاود را از ایان علاف
بینيارد» (همان.)223 :
پوش

گیاهی مانند پنيه ،شور ،پسته ،جو ،گندم و بوتههاي هندوانه نیز مورد توجّه دولاتآباادي باوده تاا

رمان

گیااهی باه برخای از محصاوالت

رنگ محلّی به خاود بگیارد كاه عاالوه بار نشاان دادن پوشا

كشاورزي خاصّ منطقة سيزوار نیز اشاره دارد:
«تابستانها سرم به این چار بوته بیاچ گرمه» (همان.)211 :
«خاک خدا زمین هموار شد و نها هاي پسته را هم كاشتند» (همان.)311 :
«خورشید بی

از یك نیزه باال آمده بود ،امّا عيّاس و ابراو هركدام كمتر از یاك بغال پنياه چاوب دساته

كرده بودند» (همان.)31 :
«كویر ،مگر در پارههایی ،پوشیده از بوتههاي شور بود .شاور .تاازهاش را تنهاا شاتر میتوانسات بیاورد»
(همان.)223 :
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«من خیا كرده بودم كه میرزا حسن غیر از پسته و پنيه ،گندم هم میكارد» (همان.)311 :
مارون عيود نیز همچون دولتآبادي در داستانهاي كوتاه
روستاهاي آنجا پرداخته است .در سیاق داستانهاي كوتاه

باه تصاویر زیساتباوم منطقاة جيیال و
میتوان به نوع پوشا

گیااهی و جاانوري

منطقه پی برد .حیواناتی مانند خفاش ،شغا  ،نهنگ ،مار ،كيك ،ساهره ،خرگاوش و ...و پوشا

گیااهی

مانند درختان توت ،زیتون ،انجیر ،گالبی ،لیمو ،به ،انگور ،زالزالك و...كاه زیساتباوم آنجاا را تشاکیل
میدهد.
«هنگامیكه امّ جيرائیل پاک كردن آردها را تماام كارد احسااس سارگیجه باه او دسات داد ،پاس مانناد
خفاش نشست و چشمهای

را ماساژ داد» (عيود.)32 :1372 ،

«شکلها و رنگهایی كاه ماوي انساان از دیادن

سایخ میشاد .چگوناه شاغا و پرنادگان از دیادن

وحشت نکنند؟» (عيود.)113 :1362،
«از سا گذشته با بم خاداحافظی مایكنیم و ساا جدیاد را باا دهاانی مثال نهناگ اساتقيا مایكنیم»
(عيود ،بیتا ،ج .)131 :7
«آرزو كردم كاش سهرهاي بیاید و در نزدیکی من آواز سر دهد ،ولی چیزي جاز سار و صاداي ناامفهوم
گنجشكها نشنیدم ،بعداً كيكها در تنگههاي روبهرو شروع به آواز كردند كاه باراي مان هایچ ساودي
نداشت» (همان.)111 :
«گرگ درّنده اي به بزها حمله برد و اگر جسارت پسار چوپاان نياود كاه گارگ را باا یاك گلولاه از پاا
درآورد نزدیك بود كه خود چوپان را هم بدرد» (عيود.)36 :1362 ،
«آخر سر هم آغل بزها ،اسطيل گاو و النه مرغها و خرگوشها را به من نشان داد» (همان.)113 :
درختان توت ،انجیر ،زیتون ،انگور ،گالبی ،به و ...پوش

گیاهی منطقة جيیال اسات كاه در داساتانهاي

كوتاه عيود به آنها برمیخوریم:
«گفتم :فرض كن صندوق حکومت بازرگ باشاد ،تاو در خاناهات از آن بزرگتاري ،تاوت و زیتاون و
انگور و انجیر باارزشتر از آن است» (عيود.)21 :1372 ،
«هر شب در پناهگاهی مستقر میشد و از درختان انگور و گالبی و به محافظت میكرد» (همان.)131 :
«كاله
.)136

باالي درخت زالزالك گیر كرده باود ،از درخات بااال رفات و كالها

را برداشات» (هماان:
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«گفتم :نوشیدنیتان خوب است .گفت :لیموي محلّی ،شکر محلّی ،آب از سرچشامه و تاو هام تشانهاي»
(عيود)111 :1362 ،
مارون عيود و دولتآبادي در بیان زیستبوم منطقه به ویژه پوش
پوش

جانوري گاه به باور مساتقیم باه بیاان

گیاهی و جانوري پرداختهاند و گاه به بور غیر مستقیم:

 .1نحوة بیان مستقیم بدینگونه است كه با ذكر پوش

گیاهی یا جاانوري باه صاورت واضاح و مساتقیم

آن را بیان كردهاند مانند:
«آرزو كردم كاش سهرهاي بیاید و در نزدیکی من آواز سردهد ،ولی چیازي جاز سار و صاداي ناامفهوم
گنجشكها نشنیدم ،بعداً كيكها در تنگههاي روبهرو شروع به آواز كردند كاه باراي مان هایچ ساودي
نداشت» (عيود ،بیتا ،ج .)111 :7
«سلوچ اگر در برف و سرما از پا افتااده باشاد چای؟ گرگهاا اگار دورهاش كارده باشاند چای؟ فاوجی
كركس اگر باالي سرش با باز كرده باشند چی؟» (دولتآبادي)111 :1372 ،
 .2نحوة بیان غیرمستقیم به شیوة استفاده از تشيیهات اقلیمی است؛ كه یکی از اركان تشيیه یعنای مشايّه یاا
مشيّهبه برگرفته از پوش

جانوري یا گیاهی است .چون این تشيیهات از پدیدههاي محی ،و اقلایم محالّ

زندگی نویسنده انتیاب شدهاند «میتوانند معرّف فضا ،زمینه و مکان حقیقی روي دادن حاوادث داساتان
و تلویحاً معرّف محلّ زندگی ،رشد و بالیدن خود نویسنده نیاز باشاد» (ناوري و قرهخاانی.)131 :1331 ،
افزون بر این ،اهداف نویسنده ،غیر از اهداف تعریف شده براي تشيیه «ایجاد و القاي حا و هواي باومی
و بیشیدن رنگ محلّی به فضا ،صحنه ،شیصایّتپاردازي و عناصار دیگار داساتان خاود اسات» (هماان:
 )173مانند:
«از سا جدید با دهانی مثل نهنگ استقيا میكنیم» (عيود ،بیتا ،ج .)131 :7
«با این همه او خمیدهخمیاده چاون بارّه آهاویی از سااقهاي باه سااقهاي دیگار میرفات و از ریشاهاي باه
ریشهاي دیگر» (دولتآبادي.)36 :1372 ،
افزون بر این ،هر دو نویسنده با ذكر زیستبوم ،عالوه بر ارج نهادن و حمایت از محی،زیست ،گویاا
از جامعه و انسانها خسته شده و به محی ،و پوش

گیاهی و جانوري آن بیشتر دليساتهاند .جامعاهاي كاه

با كمرنگ شدن ارزشهاي اخالقی و انسانی ،ویژگیهایی همچون وفاا و صامیمیت در حیواناات بیشاتر
بروز میكند كه شاید بیانگر نومیدي و سرخوردگی نویسنده از جامعه است.

بررسی تطيیقی رمان «جاي خالی سلوچ» محمود دولتآبادي و «داستانهاي كوتاه» مارون عيود31 / ...

 .1-4شاخصههای فرهنگی نزد دولتآبادی و مارون عبود
 .5-1-4زبان و واژگان محلّی

دولتآبادي در بیان شاخصههاي فرهنگی باه مساألة زباان پرداختاه اسات و پیوساته در بسایاري از ماوارد
كلماتی را به كار میبرد كه رناگ و باوي محلّای دارد و میصاوص زباان محلّای منطقاة سايزوار اسات.
كاربرد این كلمات در رمان جاي خالی سلوچ از چنان پشتوانه محکمی برخاوردار اسات كاه باه جار ت
میتوان گفت این شاخصه به تنهایی براي بومی كردن رمان كفایت میكند:
«پشت به باد در علقر  -گودي میان دو بام  -نشست و خود را جم كرد» (همان.)73 :
«جاها باید گرد حليی خوژیر پهن میشد .مثل هر شب» (همان.)71 :
«خرم هم دالغ شده موهاي تن

سیخ ایستاده و دائم میلرزد» (همان.)121 :

«چیزي پیدا و ناپیدا .گمان .همان چه زن روستایی وه مینامدش وهم» (همان)3 :
«تابستانها سرم به این چار بوته بياچ گرمه» (همان)211 :
«بگو آن انيردسته كوتاه را از پرخو بردار و بده» (همان)23 :
«از این سوراخ به آن سوراخ سرک میكشید و با خود واژگویه میكرد» (همان.)11 :
استفاده از واژگان محلّی كه دولتآبادي به زیياایی در جهات باومیساازي رماان

از آن بهاره بارده باه

خواننده كمك می كند تا با زبان و فرهنگ خراساان آشانایی بیشاتري پیادا كناد .گرچاه باومیساازي و
محدود كردن بی

از حدّ یك اثر ادبی به واژگان محلّی موجاب دشاواري در فهام مطالاب آن میشاود

ولی دولتآبادي به برز ماهرانهاي از این واژگان بهره برده است كاه در عاین روان باودن ماتن اثار ،باار
فرهنگی باالیی را به خواننده منتقل میكند
اسااتفاده از واژگااان عامیانااه در ساایاق داسااتانهاي كوتاااه مااارون عيااود ،یکاای از معیارهااایی اساات كااه
داستانهاي وي را در جرگة ادبیّات اقلیمی قرار میدهد .وي از واژههاا و كلماات رایاج در لهجاة ليناانی
استفاده میكند:
«قارنا:اإ اامريكاافةهااجنن ااكکري»(( )1عيود ،بیتا ،ج  )23 :7ترجمه :میگویند :در آمریکا جنون زیاد است.
«فصاحاارراهب:اأفش( )2ا كافاا نيت؟» (همان )33 :ترجمه :راهب داد زد :دخترم تو را چه شده؟
«ف أل:امنن()3اجا؟افخّبو ( ».همان )13 :ترجمه :پرسید :چه كسی آمد؟ به او ابّالع دادند.
«قارت:اضاحااخلننص()4اوجاءااخلننص» (همان)27 :اترجمه :گفت :مثل خوک میرود و مثل خوک میآید.
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«تکحاشةةمامصةةافحکّاأل ااهةةا دهااارتقةي ة ات ةةة ا افةةت ااررودابة ة »()5ا(هماااان )73 :ترجماااه :از دسااات دادن باااا او
خودداري میكرد زیرا انگشتهاي لطیف و كوچک

در دستهاي زمیت

له میشد.

زبان هم نزد دولتآبادي و هم نزد مارون عيود یکی از عناصري است كاه باه اثرشاان رناگ و باوي
اقلیمی میبیشد و هر دو نویسنده از این عنصار بهرهمناد شاده و از كلماات و واژههااي محلّای اساتفاده
كردهاند؛ امّا استفاده از واژگان محلّی نزد مارون عيود فق ،جنية محلّای داشاته و از واژگاان لهجاة ليناانی
استفاده كرده است .زبان مارون عيود در داستانهاي كوتاه

زبان بنز است ،زبانی سازنده و آمییتاه باا

خنده كه در وراي آن ،نقدي سازنده پنهان است .ایدئولوژي و مسائل روساتا و رفتاار روساتاییان موضا
شوخبيعی و زبان بنز مارون عيود است.
در حالی كه دولتآبادي عالوه بار واژگاان محلّای ،از واژگاان باساتانی فارسای در رماان

اساتفاده

كرده است كه به نوعی بیان گذشته پربار خراسان و دعوت به یك فرهنگ اصیل و ریشهدار است .نکتاة
دیگر اینکه چون هر دو نویسنده اهل محلّی هستند كه حوادث و شیصیّتهاي داستانشان را از آنجاا وام
گرفتهاند ،براي نوشتن داستان از زباان معیاار اساتفاده كردهاناد و تنهاا در سایاق داساتان ضامن توصایف
حاالت و اشیاص از واژگان گوی

محلّی بهره بردهاند.

همچنین دولتآبادي در اكثر داستانهای

از زبان شاعرانه بهره میبرد وي «گاهی از آهناگ كاالم،

وزن سازوار و زبان شاعرانه استفاده میكند باه گوناهاي كاه خوانناده احسااس میكناد شاعر میخواناد»
(نصر اصفهانی /1333 ،الف )131 :همچنین دقّت ،وسواس و جزئینگري هنگام توصیف موضاوع ماورد
نظر ،گاه لحن شاعرانه به رمان دولتآبادي میبیشد (حسنپور آالشاتی .)112 :1336 ،باه گوناهاي كاه
میتوان گفت شیوة او در نویسندگی «شاعرانگی در نثر» است .این شاعرانگی در نثر از ویژگیهاي باارز
سيك نویسندگی دولتآبادي است كه گاه رنگ و بوي اقلیمی میگیرد؛ مانند:
«دودي غلیظ شعلة جوان روح او را در خود پوشاانده باود .دودي كاه كالفاه میكناد ،بیتااب میكناد،
خفقان میآورد و تو میخواهی پنجه در یقهات بینادازي و پیراهنات را تاا نااف بادرانی» (دولاتآباادي،
)313 :1372
 .4-1-4مثلها

استفاده از مثلها در رمان جاي خالی سلوچ ،بازتابدهندة عقاید و اندیشههاي قدیمی زادگاه نویسانده و
نشان از پیشینة قوي منطقة سيزوار و خراسان است .همچنین مثلهاي به كاار رفتاه در رماان دولاتآباادي
گاهی رنگ و بوي اقلیمی به خود گرفته و بیانگر پوش

حیوانی و گیاهی منطقه نیز هست:

بررسی تطيیقی رمان «جاي خالی سلوچ» محمود دولتآبادي و «داستانهاي كوتاه» مارون عيود37 / ...

«تنها چیزهایی ،روایتها و داستانهایی از قو مارگیرها ،ساربانها ،چوپانها یا به ندرت دهقانهااي پیار
 خيرهها و آشناي مار  -از كنار گوش عيّاس گذشته بود «مار باه معصاوم كااري نادارد» «تاا قصاد ماارنکنای ،قصااد تاو نماایكناد» «پااا روي دم ماار مگااذار» «ماار خااانگی بركات كندوساات قصادش مکاان»
(دولتآبادي.)261 :1372 ،
« -خوب حاال من را از كنار دیوار بير شب خیلی سایاه اسات .مياادا میاان گاودا بینادازیم  -چشام باباا
جان  -شيی چون شيه روي شسته به قیر -چشم بابا جان چشم میبرمت .كجا بيرمت؟» (همان.)31 :
«با كسی حرف نمیزد و با مردم انگار قهر بود باه گفتاههایی دماي

را مایگفات دنياا مان نیاا كاه باو

میدهی .از بزرگی در خودش جا نمیگرفت» (همان.)12 :
«میگویند بعضی مردم قيل از مرگ مهربان میشوند» (همان.)371 :
«از ترس برف مترس ،از دگر روز برف بترس» (همان)123 :
مارون عيود نیز از مثلهاي عربی در جايجاي داستانهاي كوتااه
كوتاه

اساتفاده نماوده كاه باه داساتانهاي

رنگ و بوي اقلیمی بیشیده است مانند:

«ولی او صير نکرد و با حرفهایم به او حمله كردم همچنان كاه باا شاتاب میرفات گفات :مارگ قاابر
برای

بهتر است» (عيود)71 :1362 ،

«زراعت و كندهكاري ،كار مردهاست هركس زراعت نکند سیر نمیشود» (عيود.)112 :1362 ،
«نزدیك عصر در حالی كه مثل لينانی را تکرار میكردم برگشتم :كشاورز مکفی پادشاهی میفی اسات»
(همان.)112 :
استفاده از مثلها عالوه بر بیان گذشتة قوي و پربار زادگاه نویسنده به اثر آنهاا رناگ و باوي محلّای
داده است .دولتآبادي از مثلهاي رایج در میان مردم سيزوار بهره برده است .همچنان كاه ماارون عياود
نیز از مثلهاي رایاج در میاان ماردم ليناان بهاره بارده اسات .دولاتآباادي باه دلیال شااعرانگی در نثار و
برگزیدن سيك نوشتاري فارسی قدیم ،از مثلهاا و ابیاات شااعران قادیم نیاز بهاره بارده اسات كاه ایان
ویژگی شاخصة فرهنگی اثرش را بارزتر میكند.
 .1-1-4عقاید و آداب و رسوم

عقاید عامیانه در رمان جاي خالی سلوچ از جایگاه ویژهاي برخوردار بوده و در جايجاي رمان مانعکس
شده است .عقاید و آدابی كه در هر منطقهاي متناسب باا اقلایم ،شارای ،فرهنگای ،اجتمااعی و فرهنگای
خاص بر آن ،رواج پیدا میكنند:
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«حاال ناگهان برف شب برف افتاده بود .به غلو گفته میشد( :یك كمر) .امّا نه اگر یك كمر ،یك زاناو
بود» (دولتآبادي.)37 :1372 ،
«گفت :روي صورتت هم لك افتاده هاجر به صداي شکسته گفت :از همین میترسم .بعضی همساایهها
میگویند لكها نشانه دختر است» (همان.)332 :
« -بابا خورشاید اماروز درنمیآیاد؟ حااج ساالم گفات :آرام بگیار جاانور .كفار كام بگاو خادا را قهار
میگیرد .قدري آرام» (همان.)22 :
آداب و رسوم نیز در رمان دولتآبادي از جایگاه ویاژهاي برخاوردار اسات .سانّتهاا و آداب خاوب و
پسندیدهاي مانند شاهنامهخوانی ،خوشاهچینای دختاران جاوان ،عیادي دادن باه بچاهها و ...كاه نشاانی از
فرهنگ غنی و ریشهدار و یادگار روزهاى پرافتیار خراسان به شمار مىآید:
«حاج سالم شاهنامة خطّی بزرگی را زیر بغل میزد ،به پاي دیوار مسجد میرفت ،عصاي نکارهاش را باه
دیوار مسجد تکیه میداد و براي اهل زمینج شاهنامه میخواند» (همان.)31 :
«دروگر جوانی اگر خواهاي دختري بود این را حاق خاود میدانسات كاه بوتاههاي خشاك گنادم را باا
كاربرد خيرهوار منگا چنان بتکاند تا خوشههاي خشکیده و سست بر زمین بریزد .پیشالو باه كمار بساته
دختر باید پر شود ،پیشک

عشق ،مرگان باید دست پر به خانه برود» (همان.)111 :

«علیگناو چشم برگرداند تا قير پدرش را بیابد .این همچناان سانّت باود كاه خانوادههاا در كناار هام باه
خاک سپرده شوند» (همان.)111 :
مارون عيود نیز به ذكر عقاید عامیانة مردم جيیل پرداخته است ،عقایدي كاه از گذشاتگان خاود باه ارث
برده و برخی از آنها عالوه بار داشاتن رناگ و باوي ماذهيی ،نشاانگر گذشاتة دور و ریشاهدار تاارییی
است .براي نمونه مارون عيود به عقیدة عامیانه و قدیمی داغ كردن بیمار باراي ماداواي وي كاه از زماان
قيل از اسالم در بین عربها رایج بوده اشاره كرده است:
«بعد از چند ماه نوزاد مریض شد ،قابله با بابونه و اماله معالجاهاش كارد تاا اینکاه تاي

فرونشسات؛ و امّ

الیاس ،بيیب ابفا ِ آبادي بدین نتیجه رسید كه داغ كردن ضروري است ،بناابراین اوّ سارِ بفال را داغ
كردند»( .عيود)123 :1372 ،
برخی از آداب ذكر شده توسّ ،مارون عيود نیز جنياة ماذهيی باه خاود گرفتاه اسات .عقایادي همچاون
تقدّس زیتون ،رهور اجنّه در اشکا میتلف و ترس شیابین و اجنّه از شعائر مذهيی:

بررسی تطيیقی رمان «جاي خالی سلوچ» محمود دولتآبادي و «داستانهاي كوتاه» مارون عيود33 / ...

«دوّمی گفت :جن باراي باو انطاون باه شاکل هیازم رااهر شاد .بعاد از جما آوري هیازم ،در حاالی كاه
برمیگشت از سيکی پشتهاش تعجّب میكرد ،هنگامیكه پشتهاش را جلاوي در زماین گذاشات ،صاداي
ناقوس كلیسا به صدا درآمد و او بالفاصله با دست عالمت صلیب بر بدن

كشاید .ناگهاان هماة هیزمهاا

جز چند هیزم زیتون ناپدید شدند» (همان.)36 :
وي از آداب و رسوم مردم جيیل صحيت میكند كاه ميتنای بار كرامات انساانی و باذ و بیشا

و

روح تعاااون اساات و همکاااري و مهماااننوازي جاازال الینفااك آن اساات .ایاان آداب كااه داراي پشااتوانة
فرهنگی مذهيی و اجتمااعی اسات ،بیشاتر در شااديها ،مصایيتها و روابا ،متقابال باین شیصایّتهاي
داستانهاي كوتاه مارون عيود بروز پیدا كرده است.
«مراسم سوگواري در روستا كار سادهاي نیست ،هر خانهاي وریفهاي مانند غذا دادن به مواجرین ،فاراهم
كردن نوشیدنیها ،سیگار ،قهوه و حتّی الکل و نقل و قلیان دارد» (همان.)122 :
«همة مردم با آوردن پیشک

تولّد اوّلین فرزند پسرش را به او تيریك میگفتند ،باه حادّي كاه خاناهاش

پر از شکر و برنج و صابون و جوجه مرغ شد» (همان)123 :
نکتة دیگر اینکه ،وي گاهی برخی از آداب و رسوم را نیز در بوتة نقد قرار داده است؛ زیرا این آداب یاا
از فرهنگ غالب منطقه و یا از روح بذ و بیش

و تعاون و همکاري كه ویژگی غالاب شیصایّتهاي

داستان است به دور میباشد:
«زمانیكه به روستاها و آباديهاي دیگر میرویم اگر بفهمند كه به غریيهها ناان و تیاممارغ و زیتاون را
میفروشیم چه كسی به ما غذا میدهد؟» (همان)173 :
«شلوغی و ازدحام كه از سر گرفته شد ،شروع كردند به معرّفی او به كسانی كه در نيودش بزرگ و باال
شده بودند ،او هم مانند آمریکاییها با آنان رفتار میكرد كه موجب خندة برخی و تحسین و خوشاحالی
عدّة دیگري بود» (همان.)31 :
دولتآبادي ،در وراي بیان شاخصههاي فرهنگی از جمله زبان ،مثلها ،عقاید عامیانه ،آداب و رساوم
و ...منادي نوعی بازگشت به اصالت بومی و فرهنگ و تمادّن برخاساته از د منطقاة خراساان و گذشاتة
قوي آن است .فرهنگی كه در مقابله با دنیاي جدید به تزلز و عقبنشاینی دچاار شاده اسات؛ و بیاانگر
نوعی عدم تناسب میان سنّتهاي رایج بومی ،محلّی و ایلیاتی با زندگی امروزي است (نصار اصافهانی و
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شمعی  /1333ب .)166 :با اندكی تفکّر در شاخصههاي فرهنگی داستان میبینیم كه زباان ماورد اساتفاده
در داستان برگرفته از زبان پارسی كهن است .زبانی با واژهها و مثلهایی كه نشان از گذشتة قوي و پرباار
دارد .بیان عقاید ،آداب و رسوم نیاز بیاانگر فرهناگ غنای و ریشاهدار خراساان و مناابق تااب آن اسات.
دولتآبادي با بیان این نکتهها در دورانی كه فرهنگهاي غربای و آمریکاایی و اندیشاههاي مدرنیتاه بار
همهجا سیطره دارد به دفاع از فرهنگ و تمدّن و گذشتة غنی خراسان و زبان و آداب آن پرداخته است.
مارون عيود به بیان فرهنگ منطقة جيیل ،مانند ذكر آداب و رسوم ،عقایاد عامیاناه ،مثلهاا ،زباان و...
اهمّیّت فراوان داده است .كه با مطالعة این داستانها میتوان به ابّالعات فاراوان فرهنگای دسات یافات.
مارون عيود در وراي بیان شاخصههاي فرهنگی منطقة جيیال و روساتاهاي آن عاالوه بار ارائاة تصاویري
زیيا از فرهنگ رایج در آنجاا و نقاد و بررسای برخای آداب و رساوم و سانّتهاي موجاود در روساتاها،
منادي مقاومت در برابر فرهنگهاي بیگانه اسات .وي مناادي بازگشات باه خویشاتن و فرهناگ خاودي
است .بازگشتی كه كوركورانه نيوده و با بازبینی فرهنگ گذشته و نقد آن همراه است .نقادي كاه نقااط
ضعف را كنار میگذارد و به تقویت نقاط قوّت میپردازد.
 .1-4بيان شاخصههای اجتماعی نزد دولتآبادی و مارون عبود

پرداختن به مسائل اجتماعی و اقتصادي و بيقة اجتماعی یکی از مهمتارین شاخصاههااي ادبیّاات اقلیمای
است كه دولتآباادي باه زیياایی باه ایان نکتاه پرداختاه اسات .او در سایاق رماان

از رناج و سایتی و

دشواري زندگی روستاییان سین میگوید« .جهان داستان دولتآبادي مثل هر نویساندة بزرگای خااصّ
اوست ،جهان اربابهااي جياار و ...و جهاان روساتا و روساتازادگان ،مردماان پار تاالش و زحماتک

و

عاصی ،رعیّتها و خوشنشینها ،مردمان زیردست ستمكشیدة سااكن دهاات ،دهساتانها و شاهرکها»
(میرصادقی.)332 :1331 ،
دولتآبادي از نابرابري و عدم امکانات و سیتی زندگی كردن سین میگوید .از دنیایی كاه مردماان
صيح تا شب در سیتترین شرای ،و در سرماي سوزناک و گرماي شعلهور كویر باید كار كنند تا فقا،
بتوانند به لقمه نانی دست یابند و به زندگی سیتشان ادامه بدهند:
«عيّاس بی

از تنورماالی ،مقنّیگاري را و بای

از مقنّیگاري ،دورهگاردي را دوسات میداشات .پیشاة

داییاش .خري و خورجینی ،مشتی جنس و گشت و گذار» (دولتآبادي.)72 :1372 ،
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«دیمیكاران هنوز منتظر باران بودند هنوز در خانههاي خود نشسته ،د به دعا و چشم به آسامان داشاتند.
تك و توكی مرد و گاو از زمینج بیرون میآمدند و رو به زمینهاي باال میرفتند» (همان.)26 :
«عيّااس بااه خناده برگاازار كارد و گفاات - :علیگناااو باراي ماان كاار درساات كارده .شااترچرانی .پای ِ
پسرعموي باباش» (همان.)173 :
«از كارهاي موسمی و بیابان كه بگذریم ،ابراو شنیده بود كه مردهاا و جوانهااي زمیانج ساا هاي پای
براي فعلهگی به كار ساختن «خ ّ،برق» میرفتهاند» (همان.)123 :
خاصای پیادا
ّ
فقر و نداري یکی از مسائل بارز در رمان دولتآبادي است كه در برخی صحنهها نمود
میكند «زیياترین تصویر رمان از فقر ،وقتی است كه مرگاان دارد پیاراهن خاود را باراي عروسای هااجر
كوچك میكند» (میرعابدینی .)367 :1333 ،دولتآبادي به فقر و گرسنگی و جایگااه پاایین اجتمااعی
اكثر ساكنان روستاها اشاره میكند.
«حاج سالم و مسلم  -پدر و برادر مسلمه  -پشت خانة كدخدا ناوروز ،در یاك آغال خراباه زیار ساقف
شکستة یك بویلة متروک روزگار میگذراندند و ناان شاکم خاود را از دسات ایان و آن میساتاندند»
(دولتآبادي.)3 :1372 ،
«مرگان سرش پایین باود .نمیخواسات باه ناان و دساتهاي پشامالوي كدخادا نگااه كناد ...ناان انگاار
میخواست او را بیورد» (همان.)13 :
همچنین بیانگر تقابل نظام سنّتی در برابر قانون پیشرفت و تغییار اسات .كارهاایی سانّتی كاه در تالقای باا
انقالب سفید و نظم جدید دیگر پاسیگوي نیازهاي آنان نیست و نتیجة آن چیزي جز فقار ،تکادّيگري
و مهاجرت فصلی براي پیدا كردن كار نیست« .دولتآبادي سرنوشتِ جامعهاي سانّتی را باازگو میكناد
كه در سراشیب سقوط قرار گرفته است .نظم پیشین دیگر كارایی ندارد  -مثال سالوچ كاه هنارش [تناور
مالی] خریداري ندارد  -نظم جدید نیاز برخاساته از واقعیّتهاا و نیازهااي جامعاه نیسات» (میرعابادینی،
)363 :1333؛ كه به یك مورد اشاره میشود:
«پی

از اینکه آسیاب كهنه از كار بیفتد ،سر و كلّة آسیاب موتوري در قلعة ده بید ،باالدستِ زمینج پیادا

شد ...این شد كه در آسیاب كهنة شورآب بسته شد» (دولتآبادي.)223 :1372 ،
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دولتآبادي به نقد سیاستهاي كشاورزي پهلوي هم پرداخته است كاه باا سیاسات پای

رو ناه تنهاا باه

رواج كشاورزي نمیانجامد بلکه به نابودي كشااورزي ،مهااجرت روساتاییان ،بیکااري و بیگااري آناان
منجر میشود .نمونههایی كه در رمان به وفور یافت میشود:
«سهم ما پی

از این مزدوري بوده ،بعد از این هم مزدوري است .پی

از این وجاین و درو میكاردیم و

مزد میگرفتیم ،حاال كار دیگري میكنیم و مزد میگیریم» (همان.)313 :
« كشت جو و گندم این روزها چندان نزدیك به صرفه نیست ،میرزا میگفت :خروار خروارش را دولات
از خارجه وارد میكند» (همان.)311 :
« عمده مالك كام و ناكام ،آب و ملك را فروخته و به شهر رفته بود .آفتابنشین و رعیّت ماردم هام راه
شهر را بلد شده بودند» (همان.)321 :
مارون عيود نیز در داستانهاي كوتاه

كه راج باه منطقاة جيیال و روساتاهاي آنجاسات باه مساألة

اجتماعی و اقتصادي بسیار پرداختاه اسات و ضامن اشااره باه ناوع زنادگی ماردم و فعّالیّات اقتصاادي و
معیشتی آنان به جایگاه و بيقة اجتماعی آنان نیز پرداخته است و مشکالت شای مثل ناابرابري اجتمااعی،
فقر ،مالیاتهاي سنگین ،روستا گریزي ،غربگرایی و شهرزدگی را نیز ذكر كرده است.
شیصیّت داستانهاي عيود ،انسان هایی صيور و مقاوم هستند كه با كار كردن روي زمین و كشااورزي و
دامداري امرار معاش میكنند .اینجا به نموناههایی كاه در آن فعّالیّات اقتصاادي آناان ذكار شاده اسات،
اشاره میكنیم:
«مادرش مغرور بود با این حا از كار كردن خجالت نمیكشید .گاهی با بافنادگی و گااهی باا بیالزنای
امرار معاش میكرد» (عيود.)3 :1362 ،
«گفتم چگونه زندگی می كنید؟ گفت :در زمین براي كسی كه كار كناد خیار زیاادي اسات .بياین خاناه
خالی است .یکی با بزهاست دوّمی با گاو و سوّمی كرایهكشی میكند .بقیه هم با پدرشان زماین را كَناد
و كاو میكنند ،یکی از دخترها آشپزي میكناد و بقیاه هام ،كارهااي خاناه را انجاام میدهناد ،مان هام
بافندگی و خیّابی و پینهزنی میكنم» (عيود.)112 :1362 ،
شیصیّتهاي داستانهاي مارون عيود ،دائماً در حا دست و پنجه نرم كردن با مشاکالتی همچاون فقار،
نابرابري اجتماعی ،گرانی ،قحطی و مهاجرت و ...هستند:
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«نمیداند كه من بارها در حالی كه نان شب ندارم میخوابم .دیروز ده قرص نان قرض گارفتیم ...یاادش
رفته مرضهایی كه بزها را از تلف كرده و زنگولهشان را گردن سگها میاندازیم» (همان.)33 :
«با چشمانی ناامید دنيا قرص نانی میگشت و قرص نان دوالب [چرخ] در حا چرخشی است كه بعید
است مسکین فقیري همچون میالد به آن برسد» (عيود.)33 :1372 ،
«پرسیدم :قیمتها چگونه است؟ جواب داد :كشااورز باا گرانای آرد و بیارزشای لیاره و توتاون چگوناه
زندگی خواهد كرد؟» (عيود ،بیتا ،ج .)216 :7
عدم توجّه حاكمان و صاحبمنصيان به مشکالت مردم ،تحمیال مالیاات سانگین بار كشااورزان و رواج
رشوه و وقوع جنگها هم مزید بر علّت شده و مشکالت آنان را دو چندان میكند .مارون باا ذكار ایان
مشکالت به نقد فوودالیسم سیاسی پرداخته و با بیان این نکتهها به دفاع از حقوق ضای شادة روساتاییان و
بيقة پایین جامعه میپردازد:
«بزرگترها كه به آمریکا رفتند ،كوچكترها هم به بیاروت خواهناد رفات ،در ایان صاورت زمینهاا و
خانهها براي كه میماند؟» (عيود.)31 :1372 ،
«شنیدهایم كه پاشاي جدید مالیاتهایی را بر گاو ،االغ و مرغها قارار داده .اخيااري اسات بااورنکردنی»
(عيود.)111 :1362 ،
«جنگ كه تمام شد همهچیز تغییر یافت ،فرزندانمان كه مطی والدینشان بودند یك كلمه را باا دو كلماه
جواب میدادند .زندگی شهري آنان را جذب خود كرده بود» (همان.)121 :
عيود با نقد فوودالیسم سیاسی به دفاع از حقوق مردم میپاردازد و از سیاساتماداران باا الفااری همچاون
فساد ،رشوه و ...یاد میكند نکتهاي كه اسعد سکاف نیز آن را تأیید میكناد زیارا جاوّ فشاار و رشاوه بار
سیاستمداران غالب بود( .سکاف .)33 :1366 ،مارون عيود در اشاره به این قضیه میگوید:
«امّا سیاست ،متیصّصانی دارد كه به آنان رؤسا میگویند .آنها ناه میروناد و ناه میآیناد و در اباراف
شهرها زندگی می كنند تا سفیرهاي روستا باشند .به خاابر بیکاريشاان باه آناان مهنادس راه میگویناد»
(عيود ،بیتا ،ج .)17 :7
«به روستایی رسیدم كه پادشاهی به آن وارد نشده بود تا در آن فساد كند» (عيود.)211 :1372 ،
وي به نقد فوودالیسم دینی نیز پرداخته و در جايجااي داساتانهاي كوتااه

بادان اشااره كارده اسات.

فوودالیسمی كاه باه جااي حالّ مشاکالت ،باه ایجااد مشاکالت فاراوان باراي ماردم باه ویاژه روساتاییان

 /22كاوشنامة ادبیّات تطيیقی ،سا چهارم ،شمارة  ،11پاییز 1333

میپردازد .به نظر مارون عيود ،فوودا هاي مذهيی كه هیچ خابرة خوبی از آنها به یاد نادارد ،حاكماانی
مستيد به شمار میآیند كه كاري جز آشوب و آشفتگی به دنيا ندارند .وي باراي نقاد فوودالیسام دینای
حاكم مستيد ،گاه از زبان نیشیند و بنز بهره میگیرد و گاه بدون نیشیند و با زباان عاادّي باه بیاانِ ایان
مسائل میپردازد:
«از زمانی كه این كشی
سركوب كرد .كشی

به روستا قدم گذاشته ،عذراال روستاي آرام عین كفااع را باا مشاکالت فراوانای
در زمان حیات

روستا را آشفته و در مرگ

آزار و اذیت داد» (عياود ،بایتاا ،ج

.)31 :7
«زیر لياس هر روحانیِ مسیحی ،چه بزرگ باشد چه كوچاك ،یاك حااكم مساتيد وجاود دارد» (هماان:
.)17
«بر چیزي به اندازة كنار گذاشتن زبان انگلیسای افساوس نیاوردم ،دلایل

هام معلّام ایان زباان خاوري

یوسف بود ،كشیشی كه خابرات تلیی از او به یاد دارم» (همان)122 :
نتيجه
 .1دولتآبادي و مارون عيود كه در ادبیّات فارسی و عربی از جایگاه ویاژهاي برخاوردار هساتند ،در آثارشاان باه
منطقه و اقلیم خاصّی وفادار بودهاند .دولتآبادي در مکتاب داساتاننویسای خراساان و ماارون عياود در ليناان باه
عنوان اقلیمنویسان برتر شناخته شدهاند .بیان شاخصههاي بيیعای و انساانی یاا باه عياارتی دیگار باومیگرایای در
داستانهاي دو نویسنده ناشی از همزیستی هر دو نویسنده با مردمان منطقه ،گذراندن بیشی از عمرشاان در منطقاة
مذكور و تأثیرپذیري از محیطی است كه نویسنده در آن به سر میبرده اسات .ایان تأثیرپاذیري تاا آنجاسات كاه
حتّی در كاربرد زبان ،واژگان و بهرهمندي از برخی صورِ خیا مانند تشيیه نمود یافته اسات؛ در بیاان شاخصاههاي
بيیعی هر دو نویسنده گاه از بیان عادّي و گاه از تشيیه اقلیمی بهاره بردهاناد كاه یکای از اركاان تشايیه از عناصار
بيیعی انتیاب میشود.
 .2ت فاوت بین دو نویسنده نیز در زمینة كاربست عناصر ادبیّات اقلیمی به ناوع پدیادهها و عناصار باومی اسات كاه
بسته به اقلیمهاي متفاوت با یکدیگر متغیّرند.
 .3از دیگر وجوه اشتراک میان دو نویسنده ،هدف آنان از بومیگرایی فرهنگی اسات .آناان مناادي بازگشات باه
فرهنگهاي اصیل و بومی و مقابله با تهاجم فرهنگای هساتند ،فرهنگای كاه در تالقای باا فرهنگهااي نورهاور و
مدرن دچار تزلز شده است .همچنین هادف دو نویسانده از بیاان شاخصاههاي اجتمااعی ،عاالوه بار بیاان منااب
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اقتصادي و ذكر بيقة اجتماعی ساكنان منطقه ،پرداختن به مشکالت رایج مانند فقار ،بیکااري و گرانای و دفااع از
حقاوق آنااان در برابار فوودالیساامهاي سیاسای و اقتصااادي اساات .همچناین نقااد سیاسات حاكمااان وقات كااه بااا
سیاستهاي نابجا مزید بر علّت شده و مشکالت را سنگینتر میكنند از دیگر اهداف دو نویسنده است.
 .2هركدام از نویسندگان ،بسته به جامعة خودش به بیان مشکالت اقتصادي و نقد آن میپردازند .دولاتآباادي از
نقد انقالب سفید و سیاستهاي نابجاي دولت محمّد رضا شاه در ایران سین گفته كه موجب ناابودي كشااورزي
و ایجاد شکاف و فاصلة بيقاتی در جامعه روستایی بین فقیر و غنی و مهااجرت شاده اسات .در حاالی كاه ماارون
عيود از استيداد و رواج رشوهگري و جنگزدگی در لينان یاد كرده است و فوودالیسمهاا و سالطهجویاان سیاسای
اقتصااادي ر ا عاماال بااروز بساایاري از مشااکالت فرهنگاای و اقتصااادي میدانااد ،همچنااین مااارون عيااود بااه نقااد
فوودالیسمهاي دینی و مذهيی پرداخته و آنان را سيب بروز خیلی از دشواريها و ناآرامیهاي روساتائیان میداناد،
چنانکه از آنان با لفظ حاكمان مستيد یاد كرده است.

پینوشتها
( )1به معنی زیاد ،معاد واژه كثیر در زبان فصیح عربی است.
( )2به معنی چه چیزي ،معاد يّ شیال در زبان فصیح عربی است.
( )3به معنی چه كسی ،معاد مَن الّذي در زبان فصیح عربی است.
( )2به معنی خوک ،معاد واژه خنزیر در زبان فصیح عربی است.
( )1به معنی زمیت ،معاد واژه خشنة در زبان فصیح عربی است.

کتابنامه
الف :کتابها
 .1چهلتن ،امیر حسن و فریدون فریااد ()1363؛ ما نيز مردمی هستيم (گفتکو با محمود دولتآبادی) ،چاا اوّ ،
تهران :پارسی.
 .2دستغیب ،عيدالعلی ()1376؛ به سوی داستاننویسی بومی ،تهران :حوزة هنري.
 .3دولتآبادي ،محمود ()1372؛ جای خالی سلوچ ،چا

اوّ  ،تهران :چشمه و پارسی.

 .4سکاف ،أسعد ()6611؛ ماضو اعونداارنااقت ،بريوت :دار الثقافة.
 .1عابدینی ،حسن ()1366؛ صد سال داستاننویسی در ایران ،چا اوّ  ،تهران :تندر.
ااررواف ااردر ةا  ،الکویت :عامل املعرفة.
 .1عبداهلل ،حممدحسن ()6696؛ اررففا ا
 .7عبود ،مارون ()6611؛ وجن اوحسافا  ،الطبعة الثانية ،لبنان :دار املکشوف.
)6674( ------- .9؛ أقماجاجوا رةاأقاهةص ،الطبعة اخلامسة ،بريوت :دار مارون عبود ودار الثقافة.
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( ------- .6بیتا)؛ م اؤرافا اماضو اعوندااجملمنع اارسامل اأقاهةص ،اجمللد السابع ،بريوت :دار مارون عبود.
 .61فاخوری ،حنا ()1112؛ ااجلام ا اتاضفخااألدبااردريبااحلتفا ،بريوت :دار اجليل.
 .11میرصادقی ،جما ()1331؛ داستاننویسهای نامآور معاصر ایران ،تهران :اشاره.
( ------------ .12بیتا)؛ ادبيّات داستانی قصّه ،داستان کوتاه ،رمان ،چا دوّم ،تهران :ماهور.
 .13میرعابدینی ،حسن ()1336؛ صد سال داستاننویسی ایران ،جلد سوّم و چهارم ،تهران :چشمه.

ب :مجلّهها
 .12جعفري (قنواتی) محمّد ()1331؛ «ادبیّات اقلیمی» ،کتاب ماه ادبيّات و فلسفه ،شمارة اوّ  ،صص .121- 121
 .11حسنپور آالشتی ،حسین ()1336؛ «ویژگیهاي زبان روایت در سه اثر از محمود دولتآباادي» ،کـاوشنامـة

زبان و ادبيّات فارسی ،دانشگاه یزد ،شمارة بیست و دوّم ،صص .161- 121
 .16خدادوست ،ابراهیم ()1331؛ «داستان بومی در اقلایم سايز شاما » ،ادبيّـات داسـتانی ،ساا اوّ  ،شامارة ،13
صص .21- 33
 .17شیري ،قهرمان ()1332؛ «پی

نویسی بر مکتبهاي داستاننویسی در ادبیّاات معاصار ایاران» نشـریة دانشـکدة

ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،شمارة  ،133صص .131- 127
 .13قرهخانی علی و علی نوري ()1331؛ «تشيیهات اقلیمی در داساتانهاي شاما و جناوب ایاران» ،گـوهر گویـا،
شمارة چهارم ،صص .131- 171
 .13نصر اصفهانی ،محمّد رضا و میالد شمعی ( /1333الف)؛ «سيكشناسی رمانِ جااي خاالی سالوچ اثار محماود
دولتآبادي» ،پژوهش زبان و ادبيّات فارسی ،شمارة سیزدهم ،صص .212- 131
 /1333( --------------------------- .21ب)؛ «نقد جامعهشناختی رمان جاي خالی سلوچ اثار محماود
دولتآبادي» ،جامعهشناسی کاربردی ،شمارة پیاپی ( ،)36شمارة  ،2صص .163- 111

ج :منابع مجازی
 .21باااهركرد ،ساایما)1332/2/17( ،؛ «داسااتان و ادبیّااات اقلیماای» ،سااایت حااوزة هنااري اسااتان اصاافهان:
http://www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=14954&section=newlistItem&mid=41163
.&pid=10579

بررسی تطيیقی رمان «جاي خالی سلوچ» محمود دولتآبادي و «داستانهاي كوتاه» مارون عيود27 / ...

ا
ا
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األدبااررففما ااضواف ا«جاياخايلاسلنچ»احملمندادورتآ ادياوا«داسکا هایاکنتا »اتاضو اعوند

1

حممتاخاقاينااهفهاين 2ا
أستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة اصفهان ،ایران ا

ح ناجنف م 3ا
املاجستري يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة اصفهان ،ایران ا
اتلخص ا
األدب الریف ي کف ر م ن األدب ال ي یتعام ل م ع منطق ة معين ة م ن اجلغرافي ا البش ریة واملادی ة ،میتل

مکان ة خاص ة يف األدب نی

الفارس ي والع ري .ل دولتآبادي يف مدرس ة خراس ان وم ارون عب ود يف لبن ان آث ار د بالدراس ة وا تم ا  .يف بدای ة األم ر ،قمن ا

بدراس ة خا ااأل األدب الریف ي يف روای ة ج اي خ ا س لوچ ل دولتآبادي و «قا أل قا ري » مل ارون عب ود ووج دنا أن ک م ن

املولفنی کان مواليا ملنطقة معينة .ودرس دولتآبادي منطقة سبزوار وضواحيها وقرا ا کما درس م ارون عب ود منطق ة جبي ل وقرا ا.
مب ا أن ک م ن امل ولفنی ق د ت نثر م ن البي ة ال ي ع ا فيه ا وتعام ل م ع الس کان اّلي نی ،ق د قاا هما ما بوّة بالا بغة الریفي ة.
وأخريا فهمنا أن ک منهما قد صور شاملة وکاملة لقارايهما من اجلغرافيا البشریة واملادیة للمنطقة املقاود  ،علی الرّم من عد
وجود أي ع قة بينهما بس ب بع د املس افة وال زمن واملک ان .وعل ی ح د س واء ینتق د ک ل م ن امل ولفنی األقطاعي ة السياس ية الس ااد
عل ی اجملتم ع وی دافع ع ن حق وق الش عوب الکادح ة .وین ادی ب العود یل ی الثقاف ة األص لية واّلي ة ال ي أص ب ت عرض ة للتغي ري
والت ول عرب ا ناهار والت قي مع ثقافات العامل اجلدید ،کما انتقدا اإلقطاعية الدینية أیضا.

ارسلما اارترةلةا  :األدب الریفي ،حممود دولتآبادي ،جاي خا سلوچ ،مارون عبود ،قاأل قاري .
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