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 چکيده
ی ةمنطقای و انساانی عاهاي جغرافیااي بيیان شاخصاهكاه باه بیا ادبیّااتاي از شاخه عنوانبهمی یاقل ادبیّات  خاصاّ

 ةحاوز در آبااديدولت. برخوردار است ايژهعربی از جایگاه وی ادبیّاتهم در  فارسی و ادبیّاتپردازد، هم در می
 در ابتادا باهاقلیمی قابل بررسی اسات.  ادبیّات ةآثاري دارند كه در حوز مکتب خراسان و مارون عيود نیز در لينان

تکیاه بار پیشینه و جایگاه آن در دو ادب فارسی و عربی پرداختیم. سپس با  اقلیمی، بیّاتادتعریفی اجمالی از  ةئاار
جااي خااي  مای در رماانیاقل ادبیّااتهااي شاخصاه ،تحلیلای -توصایفی ميانی مکتب تطيیقی آمریکایی و روش 

باراي  پاسایییاافتن و باه دنياا  م یرا مورد بررسی قرار دادمارون عيود  «كوتاه هايداستان» و آباديدولت سلوچ
اقلیمای در  ادبیّااتپایينادي دو نویسانده در كاربسات مياانی موجاب  و اهادافی علال: چاه برآمادیم پرسا این 

 اقلیمی چیست؟ ادبیّات كارگیريبهدر وجوه اشتراک و اختالف دو نویسنده  ؟ه استآثارشان شد
زماانی و  بی باه دلیال فاصالةارتياا گوناههیچنداشتن  رغمعلی،به این نتیجه رسیدیم كه دو نویسنده  درنهایت 

جاام  و كامال از  تصاویري تقریيااً از محای،، تأثیرپذیري و خاص با مردم منطقة شانهمزیستیبه دلیل  ، امامکانی
 و اقتصاادي اسایسی یسامنقاد فوودال شاان،ای هادف ؛اناددادهرائاه ابه خوانندگان  عی و انسانی منطقهجغرافیاي بيی

كاه  ل و بومی هساتهاي اصیبازگشت به فرهنگ و دیدهرنجو  ك زحمتاز حقوق مردم اع فد ،حاكم بر جامعه
 .شده است تحوّ  تغییر و خوشد دستها و دنیاي جدیدر تالقی با فرهنگ

 .كوتاه داستان، دن عيوو، جاي خالی سلوچ، مارآباديدولتیمی، محمود لاق ادبیّات دی:واژگان کلي
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 پيشگفتار .5

سای ت جغرافیاایی ماورد برریّالحاا  هو از دبای راا است كه یك اثار ادبیّاتاي از شاخه ،اقلیمی ادبیّات

 فرهنگای، هااي جغرافیاایی،است كه شاخصه ادبیّاتن نوعی ميیّاقلیمی  ادبیّات ،در حقیقت .دهدقرار می

منطقه باا ن ای زهها وجوه ممیّاي كه این شاخصهبه گونه دهدنی را نشان میمعیّ اقتصادي منطقة اجتماعی و

تاوان اند كه میبرخی بر این عقیده ،اليتّه .(121 :1331 ،جعفري؛ 3-7: 1331دستغیب، ) سایر منابق باشد

لحاا  هویات جغرافیاایی باه دو شااخه تقسایم  آن را از وت جغرافیایی قائل شد اقلیمی هویّ ادبیّاتبراي 

 و شاودبلنادي هار منطقاه مای تی وپسا نوع خاک و گیاهان و و هوا فیزیکی كه شامل آب و ةشاخ كرد:

؛ 33: 1331خدادوسااات، )شاااامل مساااائل فرهنگااای اجتمااااعی اسااات  انساااانی كاااه ةدیگاااري شااااخ

www.artesfahan.ir). ه میتصاات جغرافیااي باومی وبا»كاه  دانادمی اقلیمای را رماانینیاز  میرصادقی 

 .(221: تابی) «یابد تمركز خاصّی قلمرو محی، و و بر باشداي وفادار ناحیه

اقلیمای را باه  ادبیّااتبه ویژه لينان،  ،عرب ادبیّاتنویسان معاصر ستاندامارون عيود به عنوان یکی از  

باه  هااي كوتااه و بلنادجيیال در داساتان منطقاةو محی،  با مردمهمزیستی واالیی رسانید و به دلیل  مرتية

 ادبِ ان معاصارِنویساداساتانتارین نیز از معروف آباديدولت آن منطقه وفادار بوده است. تعلّقصف و و

ان ادب فارسای نویسااقلایمرین تایکای از برجساته ،محلّیفارسی است كه با تکیه بر رنگ و بوي بومی و 

 ایشان با ماردم و زیستیهمو  واقعیّت، برگرفته از نیز خاص ةبه منطقوي  تعلّقِاین  اليتّهشناخته شده است. 

: 1363، تانچهالنیز به آن اذعاان دارد. ) آباديدولت نکه خودِ. چنااستخراسان و سيزوار  ةمحی، منطق

137.) 

 -فی یوصاتاقلیمای، ایان پاژوه  باا تکیاه بار روش  ادبیّااتبه مطالب ذكر شده در تعریاف  توجّهبا  

 ةو ماارون عياود دو نویساند آباديدولتتحلیلی و رویکرد تطيیقی آمریکایی به بررسی وفاداري محمود 

آب  ماننادهاي جغرافیااي بيیعای شاخصهیعنی  ؛پردازدمیخاص  ةانی به منطقه و ناحیبزرگ ایرانی و لين

اجتمااعی و ماذهيی  جمله: فرهنگی، هاي جغرافیاي انسانی ازو هوا، پوش  گیاهی و جانوري و شاخصه

وجاوه اشاتراک و افتاراق كاربسات  . چنانکاهدهادمورد مطالعاه قارار می ،دو نویسنده در آثار ذكر شدة

كوتااه ماارون  هايداساتانو  آبااديدولتمحمود  جاي خالی سلوچاقلیمی در رمان  ادبیّاتهاي شاخصه

 كند.كاربست ميانی آن را بررسی می وگرایی اهداف دو نویسنده از بومی و دهدرا توضیح میعيود 
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 تحقيق پيشينة .5-5

 ،ادبیّااتجدیادي در   یاگر جادیاباعث  زدگی و...مانند اصالحات ارضی و غرب 1321ت دهة تحوّال

روساتا و  ةمساألاز آن نویسندگانی بودناد كاه در آثارشاان باه  پی  ،اليتّهاقلیمی شد.  ادبیّاتتحت عنوان 

، 1313سااا  در  «زادهقلاای محمّاادجلیاال »از  «تساايیح خااان»همچااون  ییهاداسااتانپرداختنااد ان میدهقاناا

در  «آذیانباه»از  «رعیّاتدختار »، 1311ساا   در «علی خداداده تیمورياحمد » از «روزگار سیاه كارگر»

اقلیمای باه  ادبیّااتباه بعاد  21 ةدهااز ا امّا؛ 1326در ساا   «بزرگ علوي»از  «مرد لهیگ» ،1321-31 ةده

، آبااديدولتگانی همچاون و باا وجاود نویساند (117: 1336، ینیعابادریم) مای تيادیل شادجریان منظّ

به شکوفایی رساید. كاه هركادام  سیمین دانشور و... ،پوریساعدي، احمد محمود، منیرو روان غالمحسین

 ازاسات: گرفتاه  اقلیمای انجاام ادبیّاتهاي متفاوتی براي بنديتقسیم اليتّهزدند. قلم می خاصّیدر مکتب 

. «كنادمی و گیالن را از هم متماایز چهار مکتب خوزستان، اصفهان، تيریز»علی سپانلو  محمّداینکه جمله 

از هفت مکتاب آذربایجاان، اصافهان، خراساان، جناوب، شاما ،  همو كهیحال در( 131 :1332 )شیري،

 (123 )همان:. كندغرب و مركز یاد می

 محلّایباه زباان  وصاف روساتا و دهقاناان دربارةهایی قصّهو  هاداستاناز گذشته  نیز عربی ادبیّاتدر  

ة» ، ولی در آثار برخای از نویساندگان مهجار همچاون:است رایج بوده جياران خلیال » از «رةاألجنحة ااتکس  

به زبان فصایح باه آن اشااره شاده  «مییائیل نعیمه» هايداستانو برخی از ( 231: 2111فاخوري، ) «جيران

و دیاوان  «اماین الریحاانی»از آثاار  ییهاابی راج  به روساتا و دهقاناان در  ییهاوصفاست. همچنین 

اي جهاان عارب در ساا  ادبز نیز به عنوان یکی ا «امین نیله». دارد وجود 1321 ةدهدر  «شيکه ابوالیاس »

. (113 هماان:) به وصف روستا و آب و هاوا و مساائل آن پرداختاه اسات «اتفسةرةااررففةة »ب در كتا 1322

اقلیمی و وصف روستا پرداختناد. رماان  ادبیّاتبه   یكماببعد از جنگ جهانی،  ،ان معاصر نیزنویسرمان

در دمشق چاا  شاده از  اب العربالکتّ اتّحادبه كمك  .م 1372كه در سا   «زرزور فارس» اثر «اتةنبون »

 .م 1372ساا   العارباتّحاد الکتّااب چا   «صالح دهنی»اثر  «ملة ااألض »، همچنین رمان استاین نمونه 

: 1333، عياداه) آنان پرداخته است يهايگرفتارو  در دمشق نیز به بررسی مسائل روستاییان و مشکالت

كاه  آیادان در جهاان عارب باه شامار مینویسااقلایممارون عياود باه عناوان سارآمد  ،با این حا (. 271

 اقلیمی مورد بررسی قرار نگرفته است. ادبیّاتكوتاه وي تاكنون از دیدگاه  هايداستان
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 و ضرورت پژوهش اهمّيّت .5-4

 ادبیّاات یّاتاهمبررسای لیمای، باه اق ادبیّااتتطيیقای كاربسات عناصار  بررسیعالوه بر  ،حاضرپژوه  

ی قابال شناسجامعهشناسی و از نظر علم مردم كه دپردازمی لينانی ایرانی و این دو نویسندة در آثار اقلیمی

 هااانساان این نکته است كه دهندةنشان ،آثار ادبی از دیدگاه اقلیمیبررسی . همچنین اندمطالعه و بررسی

كاه  انادرا رقام زده خاصّایرسوم و باورهااي  فرهنگ، آداب و، گوناگون هاياقلیمبا تطيیق و در تعامل 

، زیساتی و محای هايشاخصه ،این دست آثاردر  ،. عالوه بر آنها و آثار ادبی نمود یافته استدر داستان

ها و گونااگون فرهنگای و خصالتالگوهااي  عاالوه بار ارائاةه و دباو تأثیرگاذاردگی مردم بومی، در زن

آب و  ةاتی درباارابّالعاز، پار از چیالمعارفی هستند از همه ةهمچون دایرقومی و بومی، هاي خصوصیّت

زنادگی  كیفیّاتها و خصوصیات روحی اجتماعی و برز سنّتخت، آداب و رسوم و اه و درخاک و گی

 (.323: 1331 ،میرصادقی) هاي كوچكتانم دهات و شهرسمرد

 پژوهش هایپرسش .5-1

 آبااديدولاتاقلیمای نازد ماارون عياود و  ادبیّااتن مقاله با دیدگاه تطيیقی به بررسی به اینکه ای توجّهبا 

تحقیاق بار ایان اصال بناا نهااده شاده اسات كاه وجاوه اشاتراک و افتاراق كاربسات  پرسا پردازد، می

هااي كوتااه ماارون و داساتان آباديدولتمحمود جاي خالی سلوچ اقلیمی در رمان  ادبیّاتهاي شاخصه

 ميانی آن در آثارشان چیست؟ كاربست وگرایی اهداف دو نویسنده از بومی ت؟يود چیسع

 پردازش تحليلی موضوع .4

 جای خالی سلوچای از رمان خالصه .4-5

 .گنااوعلی، اباراو، هااجر، عيّااس، «پنهاان شیصایّت» سالوچاز: مرگان،  اندعيارتهاي داستان شیصیّت

اي اسات كاه و راج  به خاانواده افتدمی اتّفاق «زمینج»به نام  در یکی از روستاهاي ابراف سيزوار داستان

همسار و فرزنادان  را  شاود ور به تارک خاناه و كاشاانه میخابر فقر و بیکاري مجيو به «سلوچ» پدرش

ها مقاومات گذارد. مرگان به عنوان مادر خانواده با سیتی تمام در برابار فقار، نااداري و دشاواريتنها می

در جهت كسب منااف  خاود مرگان و فشار بر او و فرزندان   ةروستا نیز با هجوم به خانوادردم كند. ممی

 چرانی باراي یکای از اهاالیِمناف  دیگران شده و در جریان شترقربانی  خانواده بزرگِ پسرِ عيّاسهستند. 

 گنااوعلید باا ر و ناداري ناخواساته و زوشود. هاجر نیاز باه دلیال فقاروستا دچار حادثه شده و دیوانه می

شاود. میسردار هتك حرمات  توسّ،خورهاي خانواده كم شود. مرگان نیز كند تا یکی از نانازدواج می
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امه دهناد. كدخادا و اد شانزندگیكوشند تا فق، بتوانند لقمه نانی پیدا كنند و به اعضاي خانواده می ةهم

خرناد و باعاث روساتا را می هايزمیندهو كاشت پسته و اصالحات ارضی خروام  دریافت ةساالر به بهان

گیرناد باه دلیال فقار و ی مرگان و ابراو تصامیم میمدّتشوند. بعد از گذشت وستا میرمهاجرت مردم از 

، تجااوز باه حقاوق عادالتیبیفقار و »تنها رها كرده و مهاجرت كنند.  را با خانه عيّاسنداري و بیکاري، 

 هايپوششی تيلیغااتی، از جملاه مضامون اصالحات ارضی در زیرِ یان با برحی به نامیریب روستازنان، ف

 (131: / الف1333. )نصر اصفهانی و شمعی، «آینداصلی این رمان به شمار می

 گراییبومیمارون عبود و  .4-4

تحصایل باه  ةاداما جيیل به دنیا آمد و باراي ةدر روستاي عین كفاع در منطق م 1336مارون عيود در سا  

به زادگااه  برگشاته و باه كشااورزي و كاار روي زماین پرداخات.  م 1312در سا   يو بیروت رفت.

هاي بیاروت باه تادریس پرداخات تاا سا  اقامت در روستا دوبااره در دانشاگاه هشت ازمارون عيود بعد 

 از دنیا رفت. م 1362اینکه در سا  

هایی كه نوشته اسات باه از كتاب زیيای ، در برخی و قلمِ یانین عيود به دلیل همزیستی با روستامارو 

 داساتانِ پادرِ» عناوانكاه  تا آنجاییهاي آن پرداخته است روستا جيیل و ةانعکاس مسائل و زندگی منطق

كوتااه  باه زیياایی باه وصاف كامال  هايداستاندر را به خود اختصاص داده است. وي  «لينان اقلیمیِ

مساائل  باا  ةتصویري كامل از روستا باا هما ةارائ (331: 2111)فاخوري، جزئیات روستا پرداخته است. 

هایچ  دشتيان، كاهن و چوپان ، با كاودک و جاوان  و باا تابساتان معتاد  و زمساتان سایت  در ادبِ

بیاان تصاویري واقعای از  اليتّاه(. 32: 1366ادیب لينانی مانناد ماارون عياود بیاان نشاده اسات. )ساکاف، 

 (.332: 2111)فااخوري،  باشادروساتا و سااكنان جيیال میباا  زیساتی ويمبه دلیال ه روستاییانزندگی 

 «أحادفةةاااريرفةة » و «أقةةماجاجوةةا رة» ،«وحسافةةا وجةن ا» ةكوتاااه مااارون عيااود كااه در سااه مجموعاا هايداسااتان

و هار مجموعاه از چنادین داساتان  اقلیمی مارون عيود اسات ادبیّات ةترین نمونباشد بارزترین و عالیمی

 .بوط به ماجراها و حوادث زادگاه نویسنده و دهات و قصيات ابراف آن استكوتاه تشکیل شده كه مر

 و مارون عبود آبادیدولتآب و هوایی نزد  ةشاخص .4-1

در مکتاب بیشاتر هاای  ساتانان اقلیمای كاه دانویساداساتان تارینبزرگبه عناوان یکای از  آباديدولت

هاواي  آب و و انعکاس جغرافیاي بيیعی به جاي خالی سلوچ رمان جايجاي در گیرد،خراسان جاي می

 .قصيات آنجا پرداخته است دهات و سيزوار و منطقة
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 سارما » :به زیيایی به تصویر كشایده اساترا ابراف  كویر  سيزوار و گاه برفی سرماي خشك و وي 

 «بارف سانگین تااده باود.امشاب بارف اف حااال ناگهاان بارف  .دارپای سرماي خشك و بود سرما بود. تا

 .(37: 1372، آباديلتدو)

 .(7 )همان: «كردزمینج را پر می كولة و هاي كجنشدنی بود كه كوچهتمام سرماي سمج وتنها خشکه»

 «بشاود اقاالّ ر چشام خورشاید وابگاذا شاود شایار كارد؟زده را كاه نماییخ زمینِ روي؟كجا داري می»

 .(13)همان: 

اشاره كارده اسات و از بادها و گرماي كویر گرد ،آب بودن منطقهبی وخشکی به ، همچنین آباديدولت

گوید كه داراي گرماي ساوزان و گردبااد اسات و تنهاا از راه قناات باه آب كویرهاي خشکی سین می

 دسترسی دارند:

كااه قناات  روز بااه روز  داشاتمیاگاار آب  كاه خشااك نياود، داشااتمیزمااین اگار آب  خاوب ایان»

 .(313همان: ) «شدتر نمیخشك

 .(312 :)همان «بود هاچهرهرش بر و غيا هاگوشگرد بادي كه صفیرش هنوز در  ةمیان بود. در میانه»

 هايتابساتانز آفتااب یاا در تفتااي پار ا گیرانبااج هايزمساتانپر برف  چیزي مثل راه سپردن در گردنة»

 .(316 )همان: «كویر

روساتاهاي آنجاا  وجيیال هاواي  آب و باه ذكاردر لينان،  اقلیمی یِنویسداستان ه عنوان پدرِمارون عيود ب

؛ اسات پااكیزه پرداختاه اي خاوش آب و هاوا ومنطقاهذكار به  های داستاندر سیاق وي . است پرداخته

سارد و هماراه باا  هازمستان در و ییالقات معتد  دارد هوایی كه هنگام گرماي تابستان، روستاها و آب و

 و  زادگااهي مناارر زیياا پااكیزه و هواي خاوب و آب و ةوي شیفت .است باران ریزش برف و بادها و

 :كندكوتاه  یاد می هايداستانو از آن در  بودجيیل  منطقة

 د،)عياو «مادیریت باود ترینبااارزشي خاوب و بیشاندگی مردماان  جيیل به خاابر هاوا ةمنطق ادارة»

1362 :21.) 

را  بیشا جانه گرمااي كا كنای و پرتوهااي پااک خورشایدري را كاه استشامام میگفتم: هواي معطّ»

كه آت  خورشید غنیمت اسات، پای   كالمم را قط  كرد و گفت: حقیقتاً ...كندمیوصف  ریزدفرومی

باري و گیاهاان مفیادي كاه از آن مای لذّتهاي زیيایی كه از آن انداز. گفتم: و چشمدانستیمنمیاز این 

 .(32)همان:  «كندرا وصف می خوريمی
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بعاد از آن مااه آب باا حارارت   جوشاید وي كه آب در كاوزه میرسید به حدّراف گرمای  باماه تموز »

باه روساتا  تصامیم گرفاترسید، جان بعد از غیيتی بوالنی براي دیدن مادر پیرش كه مشتاق جان بود فرا

 .(66 :)همان «برود

وي  هايتانداساباه  هازمساتانبااران در  بارش برف و وبادهاي سرد  اشاره به سرماي زمستانی وهمچنین 

 :رنگ اقلیمی بیشیده است

بر گرفته و دست و پایشاان سارد شاد، پاس در مقابال چادرشاان آتا  برپاا را در هاآنسرماي شدیدي »

 (.163)همان:  «كردند

 شروع كارد باهسرماي خشک  را بر او گسترانید  كه آهی كشید و به سمت میدان برج خزید. باد شما »

 .(32 :1372)عيود،  «در دستان دمیدن 

 شانیدم رابه آت  روي آورده بودم ناگهان صدایی  گرفته بود وجا را فرادر یکی از روزها كه برف همه»

 (.31: 1362)عيود،  «زد: مارون عيودكه فریاد می

 هايشاخصاه ذكار كاهدر بیان وجه اشتراک بین دو نویسنده در این زمینه به این نکته باید اشاره كرد  

. اسات مارون عيود، برگرفته از تأثیرپذیري نویسندگان از محی، ابارافو  آباديدولتآب و هوایی نزد 

 ساازيباومیدر جهت  محتوایی ها و عناصر بومی است كه از نظرپدیدهنوع در  هاتفاوتحا  آنکه بروز 

باه ذكار آب و هاواي كاویري و خشاك  آبااديدولاتبا این تفاوت كاه  .دو اثر به كار برده شده است

آب و هواي معتاد  و مناارر  ازدهد می ارائه مارون عيودتصاویري كه ولی  ،استپرداخته  وارمنطقة سيز

 است.ل زیياي بيیعی جيی

 و مارون عبود آبادیدولتنزد بوم زیست هایشاخصه .4-3

كاه  انادپرداختهان باه آن نویسااقلایم بیشاتراقلیمی است و  ادبیّات هايشاخصهنیز یکی از  بومزیستبیان 

از آنجاایی كاه باشاد. وسای  و عماده می ة  گیاهی و جانوري خاص در یاك منطقال مجموع پوششام

سيزوار و دهاات  وفاادار ماناده اسات، باه  ةاست كه در رمان  به اقلیم و منطقی نویساقلیم ،آباديدولت

ات ابّالعاتاوان در سایاق داساتان باا دنیاایی از اي كاه میبه گونه منطقه نیز اشاره كرده است. بومزیست

 سيزوار آشنا شد. ةزیستی راج  به بوم و منطق

 ساازيبومی، براي داستانتوصیفات زنده و زیياي خارپشت در سیاق  حیواناتی، مانند آهو، بز، مار وذكر 

نیاز بیشای از و شاتر  یاوز ،كاركس ،گارگ ،كالغكه  گونههمان، بوده است آباديدولت نظر مدّرمان 
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كه به چناد ماورد اشااره  رمان بدان اشاره شده است جايجايدهد كه در یمنطقه را تشکیل م بومزیست

 :شودمی

باا ایان  های  سارازیر شاده باود.چشام ةخشکیده بودند. آب از بینی و گوش چون سم بز های انگشت»

اي اي باه ریشاهو از ریشاه رفاتاي دیگار میاي باه سااقهه آهاویی از سااقهخمیده چون برّهمه او خمیده

 (.36: 1372، آباديدولت) «دیگر

شاد درسات مثال شاد. كاساته میداد. تاي نان دم باه دم بیشاتر خاورده میمیابراو لقمه را پس لقمه فرو»

 .(12)همان:  «شدمی تركوتاهباشد. دم به دم  ماري كه دم به دندان خارپشت داده

بارف چناین زود بعاد از  باراي چاه هااكالغكالغان گویی براي این هستند كاه در بارف پارواز كنناد. »

 (.117)همان:  «شود؟پیدایشان می

 «ي سارش باا  بااز كارده باشاند چای؟اش كرده باشند چی؟ فوجی كركس اگر باالاگر دوره هاگرگ»

 (111)همان: 

كاه  سارماخشکهكشید و در این ها میاش را روي شانهكاله كپان خر مردهسلوچ، ژنده، بی پاپوش و بی»

 (.3)همان:  «شدآورد گم مینمی م در آن بندیوز ه

علاف  ایان ازداد كاه شاکم بازرگ خاود را به او چناین تاوانی مای - البد – آبی كه شتر داشت ةذخیر»

 (.223)همان:  «بینيارد

تاا  باوده آبااديدولات توجّههاي هندوانه نیز مورد پنيه، شور، پسته، جو، گندم و بوته مانندپوش  گیاهی 

كاه عاالوه بار نشاان دادن پوشا  گیااهی باه برخای از محصاوالت  د بگیاردبه خاو محلّیرمان  رنگ 

 سيزوار نیز اشاره دارد: منطقة كشاورزي خاصّ

 (.211)همان:  «سرم به این چار بوته بیاچ گرمهها تابستان»

 (.311)همان:  «پسته را هم كاشتند هاينها خاک خدا زمین هموار شد و »

بغال پنياه چاوب دساته كمتر از یاك  هركدامو ابراو  عيّاس امّابود،  خورشید بی  از یك نیزه باال آمده»

 (.31)همان:  «كرده بودند

 «توانسات بیاوردش را تنهاا شاتر میاهاي شور بود. شاور. تاازههایی، پوشیده از بوتهكویر، مگر در پاره»

 (.223)همان: 
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 .(311)همان:  «كاردپسته و پنيه، گندم هم می من خیا  كرده بودم كه میرزا حسن غیر از»

و  منطقاة جيیال باومزیساتكوتاه  باه تصاویر  هايداستاندر  آباديدولتمارون عيود نیز همچون  

توان به نوع پوشا  گیااهی و جاانوري كوتاه  می هايداستانروستاهاي آنجا پرداخته است. در سیاق 

و پوشا  گیااهی  و... رگاوش، خساهره، كيك، خفاش، شغا ، نهنگ، مار مانندی حیوانات .منطقه پی برد

آنجاا را تشاکیل  باومزیساتدرختان توت، زیتون، انجیر، گالبی، لیمو، به، انگور، زالزالك و...كاه  مانند

 دهد.می

جيرائیل پاک كردن آردها را تماام كارد احسااس سارگیجه باه او دسات داد، پاس مانناد  امّ كههنگامی»

 (.32: 1372)عيود،  «را ماساژ داد های چشمش نشست و خفا

پرنادگان از دیادن   . چگوناه شاغا  وشادمیكاه ماوي انساان از دیادن  سایخ  هاییرنگها و شکل»

 (.113: 1362)عيود، «وحشت نکنند؟

 «كنیمهاانی مثال نهناگ اساتقيا  مایكنیم و ساا  جدیاد را باا داز سا  گذشته با بم  خاداحافظی مای»

 (.131: 7 ج، تای)عيود، ب

و صاداي ناامفهوم  ، ولی چیزي جاز ساردهد سربیاید و در نزدیکی من آواز  ايآرزو كردم كاش سهره»

دند كاه باراي مان هایچ ساودي رو شروع به آواز كرههاي روبدر تنگه هاكيك نشنیدم، بعداً هاگنجشك

 .(111)همان:  «نداشت

ز پاا اي به بزها حمله برد و اگر جسارت پسار چوپاان نياود كاه گارگ را باا یاك گلولاه اندهگرگ درّ»

 .(36: 1362)عيود،  «ك بود كه خود چوپان را هم بدرددرآورد نزدی

 (.113)همان:  «ها را به من نشان دادو خرگوش هامرغآخر سر هم آغل بزها، اسطيل گاو و النه »

 هايداساتاناسات كاه در  منطقة جيیالپوش  گیاهی  ...و ، بهدرختان توت، انجیر، زیتون، انگور، گالبی

 خوریم:برمی هاآنه كوتاه عيود ب

، تاوت و زیتاون و تاريبزرگات از آن گفتم: فرض كن صندوق حکومت بازرگ باشاد، تاو در خاناه»

 (.21: 1372)عيود،  «از آن است ترباارزشر و انجیر انگو

 (.131)همان:  «كردور و گالبی و به محافظت میو از درختان انگ شدیمهر شب در پناهگاهی مستقر »

)هماان:  «و كالها  را برداشات ت بااال رفاتاز درخا درخت زالزالك گیر كرده باود، كاله  باالي»

136.) 
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 «ايچشامه و تاو هام تشانهآب از سر، محلّی، شکر محلّی يخوب است. گفت: لیمو تاننوشیدنیگفتم: »

 (111: 1362)عيود، 

باور مساتقیم باه بیاان  پوش  جانوري گاه به ه ویژهمنطقه ب بومزیستدر بیان  آباديدولتو مارون عيود 

 :غیر مستقیماند و گاه به بور تهپوش  گیاهی و جانوري پرداخ

صاورت واضاح و مساتقیم ه گونه است كه با ذكر پوش  گیاهی یا جاانوري بابدین مستقیمبیان  نحوة .1

 اند مانند:آن را بیان كرده

و صاداي ناامفهوم  جاز سار، ولی چیازي سردهداي بیاید و در نزدیکی من آواز آرزو كردم كاش سهره»

دند كاه باراي مان هایچ ساودي شروع به آواز كر روروبه هايتنگهدر  هاكيك نشنیدم، بعداً هاگنجشك

 (.111: 7 ج، تابی)عيود،  «نداشت

اش كارده باشاند چای؟ فاوجی اگار دوره هااگرگسلوچ اگر در برف و سرما از پا افتااده باشاد چای؟ »

 (111: 1372، آباديدولت) «ده باشند چی؟ي سرش با  باز كركركس اگر باال

ه یاا ن تشيیه یعنای مشايّیکی از اركا كه ؛استفاده از تشيیهات اقلیمی است ةمستقیم به شیوبیان غیر نحوة .2

 قلایم محالّهاي محی، و اهات از پدیدهیاین تشي چون گرفته از پوش  جانوري یا گیاهی است.به برهمشيّ

فضا، زمینه و مکان حقیقی روي دادن حاوادث داساتان  فمعرّ توانندمی» اندهدشزندگی نویسنده انتیاب 

(. 131: 1331خاانی، )ناوري و قره «و بالیدن خود نویسنده نیاز باشادزندگی، رشد  محلّ معرّف و تلویحاً

ایجاد و القاي حا  و هواي باومی »از اهداف تعریف شده براي تشيیه غیر  ،هبر این، اهداف نویسندافزون 

)هماان:  «ي و عناصار دیگار داساتان خاود اساتپاردازشیصایّتبه فضا، صحنه،  محلّیبیشیدن رنگ و 

 مانند: (173

 (.131: 7، ج تابی)عيود،  «كنیمهانی مثل نهنگ استقيا  میاز سا  جدید با د»

ه اي باو از ریشاه رفاتاي دیگار میاي باه سااقهه آهاویی از سااقهخمیاده چاون بارّبا این همه او خمیده»

 (.36: 1372، آباديدولت) «اي دیگرریشه

زیست، گویاا وه بر ارج نهادن و حمایت از محی،عال ،بومزیستدو نویسنده با ذكر  هربر این،  افزون 

اي كاه اند. جامعاهخسته شده و به محی، و پوش  گیاهی و جانوري آن بیشتر دليساته هاانساناز جامعه و 

 ن وفاا و صامیمیت در حیواناات بیشاترهایی همچوانسانی، ویژگی اخالقی و هايارزشرنگ شدن با كم

 و سرخوردگی نویسنده از جامعه است. نومیديبیانگر شاید كند كه بروز می
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 و مارون عبود آبادیدولتنزد  فرهنگیهای شاخصه .4-1

 محلّیزبان و واژگان  .4-1-5

در بسایاري از ماوارد پیوساته ه اسات و زباان پرداختامساألة هاي فرهنگی باه در بیان شاخصه آباديدولت

. اسات منطقاة سايزوار محلّایصاوص زباان دارد و می محلّایبرد كه رناگ و باوي كار میه كلماتی را ب

باه جار ت از چنان پشتوانه محکمی برخاوردار اسات كاه  جاي خالی سلوچكاربرد این كلمات در رمان 

 :كندكفایت میتوان گفت این شاخصه به تنهایی براي بومی كردن رمان می

 .(73)همان:  «را جم  كرد خود ونشست  - ن دو بامگودي میا - علقرپشت به باد در »

 (.71)همان:  «مثل هر شب .شدمیپهن  خوژیرجاها باید گرد حليی »

 (.121)همان:  «لرزدمیشده  موهاي تن  سیخ ایستاده و دائم  دالغخرم هم »

 (3)همان:  «نامدش وهممی وهروستایی  زن چه همان گمان. ناپیدا. چیزي پیدا و»

 (211 )همان: «گرمه بياچها سرم به این چار بوته تابستان»

 (23)همان:  «بردار و بده پرخودسته كوتاه را از بگو آن انير»

 (.11)همان:  «كردمی واژگویهخود  با وكشید از این سوراخ به آن سوراخ سرک می»

رماان  از آن بهاره بارده باه  ساازيباومیبه زیياایی در جهات  آباديدولتكه  محلّیاستفاده از واژگان 

و  ساازيباومیكند تا با زبان و فرهنگ خراساان آشانایی بیشاتري پیادا كناد. گرچاه خواننده كمك می

شاود موجاب دشاواري در فهام مطالاب آن می محلّییك اثر ادبی به واژگان  محدود كردن بی  از حدّ

اي از این واژگان بهره برده است كاه در عاین روان باودن ماتن اثار، باار نهبه برز ماهرا آباديدولتولی 

 كندفرهنگی باالیی را به خواننده منتقل می

ساات كااه كوتاااه مااارون عيااود، یکاای از معیارهااایی ا هايداسااتانعامیانااه در ساایاق  واژگاااناسااتفاده از 

ليناانی  هاا و كلماات رایاج در لهجاةژهاز وا وي .دهداقلیمی قرار می ادبیّات ةوي را در جرگ هايداستان

 :كنداستفاده می

 .گویند: در آمریکا جنون زیاد استمیترجمه: ( 23: 7، ج تابی)عيود،  (1)«كکريقارنا:اإ اامريكاافةهااجنن اا»

 اهب داد زد: دخترم تو را چه شده؟رترجمه:  (33)همان:  « نيت؟ا كافاا(2)فصاحاارر اهب:اأفش»
و .جا؟اا(3)مننف أل:ا»  دادند. ابّالعپرسید: چه كسی آمد؟ به او ترجمه:  (13)همان:  «فخّب 

 .آیدرود و مثل خوک میمثل خوک میگفت: ترجمه: ا(27)همان:  «وجاءااخلن نصا(4)اخلن نصقارت:اضاحا»
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او  از دسااات دادن بااااترجماااه: ( 73)هماااان: ا(5)«ارر ودابة ةة تکحاشةةمامصةةافحکّاأل  ااهةةا دهااارتقةيةةة ات ةةة ا افةةت ا»

 .شدزمیت  له می هايدستلطیف و كوچک  در  هايانگشتكرد زیرا خودداري می
و هم نزد مارون عيود یکی از عناصري است كاه باه اثرشاان رناگ و باوي  آباديدولتزبان هم نزد  

اساتفاده  محلّایهااي مناد شاده و از كلماات و واژهبیشد و هر دو نویسنده از این عنصار بهرهاقلیمی می
ليناانی  ةداشاته و از واژگاان لهجا محلّای ةنزد مارون عيود فق، جني محلّیاستفاده از واژگان  امّا ؛اندكرده

كوتاه  زبان بنز است، زبانی سازنده و آمییتاه باا  هايداستانزبان مارون عيود در . استفاده كرده است

وضا  م روساتاییانرفتاار  خنده كه در وراي آن، نقدي سازنده پنهان است. ایدئولوژي و مسائل روساتا و
 بيعی و زبان بنز مارون عيود است.شوخ

، از واژگاان باساتانی فارسای در رماان  اساتفاده محلّایعالوه بار واژگاان  آباديدولت كه حالیدر  

 ةنکتااست.  دارریشهكرده است كه به نوعی بیان گذشته پربار خراسان و دعوت به یك فرهنگ اصیل و 
را از آنجاا وام  داستانشان هايشیصیّتهستند كه حوادث و  محلّیاهل  ویسندهدیگر اینکه چون هر دو ن

اناد و تنهاا در سایاق داساتان ضامن توصایف ي نوشتن داستان از زباان معیاار اساتفاده كردهاند، براگرفته
 اند.بهره برده محلّیحاالت و اشیاص از واژگان گوی  

گاهی از آهناگ كاالم، »وي برد بهره میشاعرانه  باناز ز های داستاندر اكثر  آباديدولتهمچنین  

 «خوانادكناد شاعر میناده احسااس میاي كاه خوانكند باه گوناهشاعرانه استفاده می زبان ووزن سازوار 
هنگام توصیف موضاوع ماورد  ينگرت، وسواس و جزئیدقّهمچنین ( 131: / الف1333، )نصر اصفهانی

كاه اي باه گوناه .(112: 1336پور آالشاتی، حسن) بیشدمی آباديدولترانه به رمان گاه لحن شاع ،نظر

باارز  هايویژگیاین شاعرانگی در نثر از  است. «شاعرانگی در نثر»نویسندگی  او در ةگفت شیو توانمی
 مانند: ؛گیرداست كه گاه رنگ و بوي اقلیمی می آباديدولتسيك نویسندگی 

كناد، می تااببیكناد، خود پوشاانده باود. دودي كاه كالفاه می جوان روح او را در ةدودي غلیظ شعل»

، آبااديدولات) «زي و پیراهنات را تاا نااف بادرانیات بیناداخواهی پنجه در یقهآورد و تو میخفقان می
1372 :313) 

 هامثل .4-1-4

و  اه نویساندهزادگقدیمی هاي عقاید و اندیشه ةدهندبازتاب ،جاي خالی سلوچدر رمان  هامثلاستفاده از 

 آبااديدولاتكاار رفتاه در رماان به  هايمثل. همچنین و خراسان است منطقة سيزوارقوي  ةنشان از پیشین

 :هستو بیانگر پوش  حیوانی و گیاهی منطقه نیز رنگ و بوي اقلیمی به خود گرفته  گاهی



 37مارون عيود... / « هاي كوتاهداستان»آبادي و محمود دولت« سلوچ جاي خالی»بررسی تطيیقی رمان 
 

 هااي پیارها یا به ندرت دهقانچوپان ،هاساربان ،مارگیرهاهایی از قو  داستان و هاروایت ،چیزهاییتنها »
ماار  تاا قصاد» «مار باه معصاوم كااري نادارد» گذشته بود عيّاساز كنار گوش  - مارآشناي  و هاخيره -

  «ساات قصادش مکاانماار خااانگی بركات كندو» «پااا روي دم ماار مگااذار» «كنادو نمااینکنای، قصااد تا

 .(261: 1372، آباديدولت)
چشام باباا  -مياادا میاان گاودا  بینادازیم   شب خیلی سایاه اسات. خوب حاال من را از كنار دیوار بير -»

 (.31: )همان «بيرمت؟ كجا برمت.چشم بابا جان چشم می-سته به قیر شيی چون شيه روي ش -جان  
ياا  مان نیاا كاه باو گفات دندماي  را مای هاییبا مردم انگار قهر بود باه گفتاه زد وكسی حرف نمی با»

 (.12: )همان «گرفتش جا نمیاز بزرگی در خود دهی.می
 (.371: )همان «شوندبعضی مردم قيل از مرگ مهربان می گویندمی»
 (123: )همان «بترس برف روز دگر از مترس، برف ترس از»

 هايداساتانده كاه باه تفاده نماوكوتااه  اسا هايداستان جايجايدر  عربی هايمثلرون عيود نیز از ما
 یده است مانند:بوي اقلیمی بیش كوتاه  رنگ و

ت گفات: مارگ قاابر رفاباا شاتاب می كاه همچنانكردم  هایم به او حملهولی او صير نکرد و با حرف»
 (71: 1362)عيود،  «برای  بهتر است

 (.112: 1362)عيود،  «شودت هركس زراعت نکند سیر نمیكاري، كار مردهاسزراعت و كنده»
 «هی میفی اساتكشاورز مکفی پادشا كردم برگشتم:می مثل لينانی را تکرار كه حالینزدیك عصر در »

 (.112)همان: 

 محلّایباوي  رناگ و هااآنقوي و پربار زادگاه نویسنده به اثر  عالوه بر بیان گذشتة هامثلاستفاده از  
ماارون عياود  همچنان كاه .رایج در میان مردم سيزوار بهره برده است هايمثلاز  آباديدولتداده است. 

باه دلیال شااعرانگی در نثار و  آبااديدولاترایاج در میاان ماردم ليناان بهاره بارده اسات.  هايثلمنیز از 
و ابیاات شااعران قادیم نیاز بهاره بارده اسات كاه ایان  هاامثليك نوشتاري فارسی قدیم، از برگزیدن س

 كند.فرهنگی اثرش را بارزتر می ةویژگی شاخص
 عقاید و آداب و رسوم .4-1-1

رمان مانعکس  جايجاياي برخوردار بوده و در از جایگاه ویژه جاي خالی سلوچرمان عقاید عامیانه در 
اي متناسب باا اقلایم، شارای، فرهنگای، اجتمااعی و فرهنگای شده است. عقاید و آدابی كه در هر منطقه

 كنند:خاص بر آن، رواج پیدا می
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ر، یك زاناو نه اگر یك كم امّار(. شد: )یك كمحاال ناگهان برف  شب برف افتاده بود. به غلو گفته می»

 .(37: 1372، آباديدولت) «بود

ها ترسم. بعضی همساایهصورتت هم لك افتاده  هاجر به صداي شکسته گفت: از همین می روي: گفت»

 .(332)همان:  «ها نشانه دختر استگویند لكمی

ا قهار خادا ربگاو   ر كامآیاد؟ حااج ساالم گفات: آرام بگیار جاانور. كفانمیربابا خورشاید اماروز د -»

 (.22)همان:  «گیرد. قدري آراممی

خاوب و  هاا و آدابسانّتاي برخاوردار اسات. از جایگاه ویاژه آباديدولترسوم نیز در رمان  آداب و

از  یكاه نشاان ...ها وچینای دختاران جاوان، عیادي دادن باه بچاهخوانی، خوشاهمانند شاهنامهاي پسندیده

 :آیدمى شمار به خراسانیادگار روزهاى پرافتیار و دار فرهنگ غنی و ریشه

اش را باه رفت، عصاي نکارهزد، به پاي دیوار مسجد میی بزرگی را زیر بغل میخطّ ةحاج سالم شاهنام»

 .(31)همان:  «خوانداي اهل زمینج شاهنامه میبر و داددیوار مسجد تکیه می

هاي خشاك گنادم را باا دانسات كاه بوتاهمیدختري بود این را حاق خاود  خواهايدروگر جوانی اگر »

هاي خشکیده و سست بر زمین بریزد. پیشالو باه كمار بساته وار منگا  چنان بتکاند تا خوشهكاربرد خيره

 (.111)همان:  «گان باید دست پر به خانه بروددختر باید پر شود، پیشک  عشق، مر

در كناار هام باه  هااخانوادهباود كاه  سانّتان . این همچنابیابد راگناو چشم برگرداند تا قير پدرش علی»

 .(111)همان:  «سپرده شوند خاک

ه از گذشاتگان خاود باه ارث ، عقایدي كااست مردم جيیل پرداخته ةون عيود نیز به ذكر عقاید عامیانمار

تاارییی  داردور و ریشاه ةگذشات گرنشاان ،رناگ و باوي ماذهيیعالوه بار داشاتن  هاآنو برخی از  برده

عامیانه و قدیمی داغ كردن بیمار باراي ماداواي وي كاه از زماان  عقیدةاي نمونه مارون عيود به . براست

 ها رایج بوده اشاره كرده است:قيل از اسالم در بین عرب

 امّ و ؛نشساتاش كارد تاا اینکاه تاي  فرومعالجاه بعد از چند ماه نوزاد مریض شد، قابله با بابونه و اماله»

بفال را داغ  سارِ اوّ این ربدین نتیجه رسید كه داغ كردن ضروري است، بنااب باديآ الیاس، بيیب ابفا ِ

 (123: 1372)عيود، . «كردند

ماذهيی باه خاود گرفتاه اسات. عقایادي همچاون  مارون عيود نیز جنياة توسّ،برخی از آداب ذكر شده 

 ی:ر مذهيه از شعائه در اشکا  میتلف و ترس شیابین و اجنّس زیتون، رهور اجنّتقدّ
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 كاه حاالیآوري هیازم، در باه شاکل هیازم رااهر شاد. بعاد از جما ی گفت: جن باراي باو انطاون دوّم»

زماین گذاشات، صاداي  دراش را جلاوي كه پشتههنگامیكرد، ب میاش تعجّگشت از سيکی پشتهبرمی

 هاازمهی ةناقوس كلیسا به صدا درآمد و او بالفاصله با دست عالمت صلیب بر بدن  كشاید. ناگهاان هما

 .(36)همان:  «جز چند هیزم زیتون ناپدید شدند

ی و باذ  و بیشا  و كند كاه ميتنای بار كرامات انساانوي از آداب و رسوم مردم جيیل صحيت می 

 ة. ایاان آداب كااه داراي پشااتواننوازي جاازال الینفااك آن اسااتمهمااان و همکاااري و روح تعاااون اساات

هاي شیصایّتو روابا، متقابال باین  هامصایيت، هاشااديفرهنگی مذهيی و اجتمااعی اسات، بیشاتر در 

 مارون عيود بروز پیدا كرده است. كوتاه هايداستان

اي مانند غذا دادن به مواجرین، فاراهم وریفه ايخانه هراي نیست، مراسم سوگواري در روستا كار ساده»

 .(122: همان) «ی الکل و نقل و قلیان داردو حتّ، سیگار، قهوه هانوشیدنیكردن 

اش ي كاه خاناهگفتند، باه حادّین فرزند پسرش را به او تيریك میاوّلد مردم با آوردن پیشک  تولّ ةهم»

 (123: همان) «و برنج و صابون و جوجه مرغ شد پر از شکر

زیرا این آداب یاا  ؛نقد قرار داده است از آداب و رسوم را نیز در بوتة برخیوي گاهی  ،دیگر اینکه ةنکت

هاي شیصایّتكه ویژگی غالاب  همکاري ومنطقه و یا از روح بذ  و بیش  و تعاون  از فرهنگ غالب

 باشد:داستان است به دور می

مارغ و زیتاون را ناان و تیام هاغریيهرویم اگر بفهمند كه به هاي دیگر میبه روستاها و آبادي كهزمانی»

 (173)همان:  «؟دهدمیوشیم چه كسی به ما غذا فرمی

فی او به كسانی كه در نيودش بزرگ و باال  حام كه از سر گرفته شد، شروع كردند به معرّشلوغی و ازد»

سین و خوشاحالی برخی و تح ةكرد كه موجب خندا آنان رفتار میب هاآمریکاییشده بودند، او هم مانند 

 .(31)همان:  «دیگري بود ةعدّ

رساوم  ، عقاید عامیانه، آداب وهامثل جمله زبان، هاي فرهنگی ازدر وراي بیان شاخصه ،آباديدولت 

 ةخراساان و گذشات ةتمادّن برخاساته از د  منطقامنادي نوعی بازگشت به اصالت بومی و فرهنگ و  ...و

بیاانگر  و ؛نشاینی دچاار شاده اساتتزلز  و عقب در مقابله با دنیاي جدید بهقوي آن است. فرهنگی كه 

و ایلیاتی با زندگی امروزي است )نصار اصافهانی و  لّیمحرایج بومی،  هايسنّتنوعی عدم تناسب میان 
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بینیم كه زباان ماورد اساتفاده هاي فرهنگی داستان میر در شاخصهبا اندكی تفکّ(. 166: / ب1333شمعی 

قوي و پرباار  ةكه نشان از گذشت هاییمثلها و با واژه در داستان برگرفته از زبان پارسی كهن است. زبانی

دار خراساان و مناابق تااب  آن اسات. بیاانگر فرهناگ غنای و ریشاه نیاز آداب و رسوم ،ددارد. بیان عقای

هاي مدرنیتاه بار ایی و اندیشاهغربای و آمریکا هايفرهنگها در دورانی كه با بیان این نکته آباديدولت

 است.غنی خراسان و زبان و آداب آن پرداخته  ةو گذشت تمدّنجا سیطره دارد به دفاع از فرهنگ و همه

، زباان و... هاامثلاب و رسوم، عقایاد عامیاناه، مانند ذكر آد ،جيیل ةمارون عيود به بیان فرهنگ منطق 

ات فاراوان فرهنگای دسات یافات. ابّالعتوان به ها میاین داستان ةفراوان داده است. كه با مطالع اهمّیّت

تصاویري  ارائاةي آن عاالوه بار و روساتاها منطقة جيیالهاي فرهنگی مارون عيود در وراي بیان شاخصه

موجاود در روساتاها،  هايسانّتزیيا از فرهنگ رایج در آنجاا و نقاد و بررسای برخای آداب و رساوم و 

بیگانه اسات. وي مناادي بازگشات باه خویشاتن و فرهناگ خاودي  هايفرهنگمنادي مقاومت در برابر 

نقادي كاه نقااط  نقد آن همراه است.با بازبینی فرهنگ گذشته و  است. بازگشتی كه كوركورانه نيوده و

 پردازد.ت میگذارد و به تقویت نقاط قوّضعف را كنار می

 و مارون عبود آبادیدولتهای اجتماعی نزد بيان شاخصه .4-1

اقلیمای  ادبیّااتهااي شاخصاه تارینمهماجتماعی یکی از  ةپرداختن به مسائل اجتماعی و اقتصادي و بيق

در سایاق رماان  از رناج و سایتی و  یی باه ایان نکتاه پرداختاه اسات. اوباه زیياا آبااديدولتاست كه 

 بزرگای خااصّ ةمثل هر نویساند آباديدولتجهان داستان »وید. گسین می روستاییاندشواري زندگی 

ن پار تاالش و زحماتک  و زادگان، مردمااجهاان روساتا و روساتا و هااي جياار و...اوست، جهان ارباب

 «هاشاهرک وها سااكن دهاات، دهساتان ةكشیدستم زیردستها، مردمان ننشیها و خوشرعیّتعاصی، 

 (.332: 1331ی، میرصادق)

گوید. از دنیایی كاه مردماان  از نابرابري و عدم امکانات و سیتی زندگی كردن سین می آباديدولت

ا فقا، كنند ت كار بایدور كویر شرای، و در سرماي سوزناک و گرماي شعله ترینسیتصيح تا شب در 

 :زندگی سیتشان ادامه بدهندبتوانند به لقمه نانی دست یابند و به 

 ة. پیشاداشاتمیگاردي را دوسات گاري، دورهیو بای  از مقنّ گاري رای، مقنّتنورماالیبی  از  عيّاس»

 .(72: 1372، آباديدولت) «ورجینی، مشتی جنس و گشت و گذار. خري و خاشیدای
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ان داشاتند. هاي خود نشسته، د  به دعا و چشم به آسامبودند هنوز در خانه هنوز منتظر باران كاراندیمی»

 .(26)همان:  «رفتندهاي باال میبه زمین رو وآمدند زمینج بیرون می از گاو وتوكی مرد  تك و

 ی ِچرانی. پااشااترگناااو باراي ماان كاار درساات كارده. علی -بااه خناده برگاازار كارد و گفاات:  عيّااس»

 .(173ان: )هم «عموي باباشپسر

پای   هايساا هااي زمیانج بیابان كه بگذریم، ابراو شنیده بود كه مردهاا و جوان از كارهاي موسمی و»

 (.123)همان:  «اندرفتهمی «برق خ،ّ»ار ساختن گی به كبراي فعله

پیادا  خاصّاینمود  هاصحنهاست كه در برخی  آباديدولتفقر و نداري یکی از مسائل بارز در رمان  

باراي عروسای هااجر  ، وقتی است كه مرگاان دارد پیاراهن خاود رافقر ازترین تصویر رمان زیيا» ندكمی

ین اجتمااعی یجایگااه پاا به فقر و گرسنگی و آباديدولت(. 367: 1333، میرعابدینی) «كندكوچك می

 كند.اكثر ساكنان روستاها اشاره می

ز، در یاك آغال خراباه زیار ساقف كدخدا ناورو ةپشت خان - پدر و برادر مسلمه -حاج سالم و مسلم »

 «ساتاندندناان شاکم خاود را از دسات ایان و آن می گذراندند ومتروک روزگار می ةیك بویل ةشکست

 (.3: 1372، آباديدولت)

ناان انگاار  ...پشامالوي كدخادا نگااه كناد هايدساتخواسات باه ناان و باود. نمی پایینمرگان سرش »

 (.13ن: )هما «خواست او را بیوردمی

ی كاه در تالقای باا سانّتی در برابر قانون پیشرفت و تغییار اسات. كارهاایی سنّت تقابل نظام همچنین بیانگر

گري يآن چیزي جز فقار، تکادّ ةو نتیج انقالب سفید و نظم جدید دیگر پاسیگوي نیازهاي آنان نیست

كناد ی را باازگو میسانّتاي جامعه سرنوشتِ آباديدولت» نیست. رو مهاجرت فصلی براي پیدا كردن كا

تناور ] هنارشمثال سالوچ كاه  - كه در سراشیب سقوط قرار گرفته است. نظم پیشین دیگر كارایی ندارد

، میرعابادینی) «و نیازهااي جامعاه نیسات هااواقعیّتنظم جدید نیاز برخاساته از  - ندارد خریداري[ مالی

 شود:به یك مورد اشاره می كه ؛(363: 1333

زمینج پیادا  دستِده بید، باال ةآسیاب موتوري در قلع ةکه آسیاب كهنه از كار بیفتد، سر و كلّپی  از این»

 (.223: 1372، آباديدولت) «بسته شد شورآب ةكهن این شد كه در آسیاب شد...
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است كاه باا سیاسات پای  رو ناه تنهاا باه هاي كشاورزي پهلوي هم پرداخته به نقد سیاست آباديدولت

بیکااري و بیگااري آناان  ،روساتاییانمهااجرت  ،به نابودي كشااورزي بلکه انجامدنمی رواج كشاورزي

 شود:هایی كه در رمان به وفور یافت می. نمونهشودمیمنجر 

كاردیم و می درو وسهم ما پی  از این مزدوري بوده، بعد از این هم مزدوري است. پی  از این وجاین »

 (.313)همان:  «گیریمنیم و مزد میكدیگري می گرفتیم، حاال كارمزد می

دولات  گفت: خروار خروارش راكشت جو و گندم این روزها چندان نزدیك به صرفه نیست، میرزا می»

 (.311)همان:  «كنداز خارجه وارد می

م هام راه مارد رعیّت نشین وفروخته و به شهر رفته بود. آفتابملك را  عمده مالك كام و ناكام، آب و»

 .(321)همان:  «د شده بودندشهر را بل

 ةمساألآنجاسات باه  روساتاهايو  منطقاة جيیالكوتاه  كه راج  باه  هايداستانمارون عيود نیز در  

ي و اقتصااد فعّالیّاتضامن اشااره باه ناوع زنادگی ماردم و  و اجتماعی و اقتصادي بسیار پرداختاه اسات

و مشکالت شای  مثل ناابرابري اجتمااعی،  اجتماعی آنان نیز پرداخته است ةمعیشتی آنان به جایگاه و بيق

 زدگی را نیز ذكر كرده است.و شهر گراییغربسنگین، روستا گریزي،  هايمالیاتفقر، 

هایی صيور و مقاوم هستند كه با كار كردن روي زمین و كشااورزي و عيود، انسان هايداستان شیصیّت

آناان ذكار شاده اسات، اقتصاادي  فعّالیّاتر آن هایی كاه دكنند. اینجا به نموناهدامداري امرار معاش می

 :كنیماشاره می

زنای باا بیال كشید. گاهی با بافنادگی و گااهیمادرش مغرور بود با این حا  از كار كردن خجالت نمی»

 (.3: 1362)عيود،  «كردامرار معاش می

بياین خاناه كنید؟ گفت: در زمین براي كسی كه كار كناد خیار زیاادي اسات. گفتم چگونه زندگی می»

ناد كند. بقیه هم با پدرشان زماین را كَكشی میسوّمی كرایهی با گاو و دوّمخالی است. یکی با بزهاست 

دهناد، مان هام كارهااي خاناه را انجاام می ،كناد و بقیاه هامآشپزي می دخترها ازكنند، یکی كاو می و

 (.112: 1362)عيود،  «كنمنی میزخیّابی و پینهدگی و بافن

مشاکالتی همچاون فقار، كردن با  در حا  دست و پنجه نرم مارون عيود، دائماً هايداستاناي هشیصیّت

 :هستند قحطی و مهاجرت و... نابرابري اجتماعی، گرانی،
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یاادش  ...خوابم. دیروز ده قرص نان قرض گارفتیمداند كه من بارها در حالی كه نان شب ندارم مینمی»

 (.33)همان:  «اندازیممی هاسگشان را گردن ولهكرده و زنگ كه بزها را از تلف هاییمرضرفته 

در حا  چرخشی است كه بعید  چرخ[] دوالبو قرص نان  گشتامید دنيا  قرص نانی میبا چشمانی نا»

 (.33: 1372عيود، ) «ن فقیري همچون میالد به آن برسدیاست مسک

و توتاون چگوناه لیاره  ارزشایبیآرد و چگونه است؟ جواب داد: كشااورز باا گرانای  هاقیمتپرسیدم: »

 .(216: 7 ج ،تابی)عيود،  «گی خواهد كرد؟دزن

و رواج  منصيان به مشکالت مردم، تحمیال مالیاات سانگین بار كشااورزانصاحب وحاكمان  توجّهعدم 

كند. مارون باا ذكار ایان چندان می شده و مشکالت آنان را دو علّتها هم مزید بر رشوه و وقوع جنگ

و  روساتاییان ةها به دفاع از حقوق ضای  شادنکتهسیاسی پرداخته و با بیان این  یسمت به نقد فوودالمشکال

 پردازد:جامعه می پایین ةبيق

و  هاازمینهم به بیاروت خواهناد رفات، در ایان صاورت  ترهاكوچككه به آمریکا رفتند،  ترهابزرگ»

 (.31: 1372)عيود،  «ماند؟ها براي كه میخانه

 «نکردنیاسات بااور يار داده. اخياارقار هامرغگاو، االغ و  را بر هاییمالیاتایم كه پاشاي جدید دهشنی»

 (.111: 1362)عيود، 

چیز تغییر یافت، فرزندانمان كه مطی  والدینشان بودند یك كلمه را باا دو كلماه جنگ كه تمام شد همه»

 (.121)همان:  «شهري آنان را جذب خود كرده بوددادند. زندگی جواب می

ماداران باا الفااری همچاون پاردازد و از سیاساتسیاسی به دفاع از حقوق مردم می یسمعيود با نقد فوودال

فشاار و رشاوه بار  جاوّ زیارا كنادمی تأییدسکاف نیز آن را  اي كه اسعدكند نکتهیاد می فساد، رشوه و...

 گوید:اشاره به این قضیه میمارون عيود در  (.33 :1366. )سکاف، غالب بود مدارانسیاست

ف اآیناد و در ابارروناد و ناه میناه می هاآنگویند. صانی دارد كه به آنان رؤسا میمتیصّ ،سیاست امّا»

 «گوینادباه آناان مهنادس راه می شاانبیکاريكنند تا سفیرهاي روستا باشند. به خاابر شهرها زندگی می

 (.17: 7، ج تابی)عيود، 

 (.211: 1372)عيود،  «رد نشده بود تا در آن فساد كنده پادشاهی به آن وابه روستایی رسیدم ك»

 .كوتااه  بادان اشااره كارده اسات هايداساتان جاايجايپرداخته و در دینی نیز  یسمنقد فوودالوي به 

 روساتاییانفاراوان باراي ماردم باه ویاژه  التمشاکالت، باه ایجااد مشاک كاه باه جااي حالّ سمیفوودالی
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به یاد نادارد، حاكماانی  هاآنخوبی از  ةهاي مذهيی كه هیچ خابرفوودا  ،ودظر مارون عيبه ن پردازد.می

ینای د یسامآیند كه كاري جز آشوب و آشفتگی به دنيا  ندارند. وي باراي نقاد فوودالمستيد به شمار می

ایان  باه بیاانِي بدون نیشیند و با زباان عاادّ گاه وگیرد د و بنز بهره مینحاكم مستيد، گاه از زبان نیشی

 :پردازدمسائل می

كه این كشی  به روستا قدم گذاشته، عذراال روستاي آرام عین كفااع را باا مشاکالت فراوانای از زمانی»

 ج، تاابای)عياود،  «مرگ  آزار و اذیت دادفته و در سركوب كرد. كشی  در زمان حیات  روستا را آش

7 :31). 

)هماان:  «، یاك حااكم مساتيد وجاود داردوچاكد چه كمسیحی، چه بزرگ باش زیر لياس هر روحانیِ»

17.) 

 زباان خاوريم ایان كنار گذاشتن زبان انگلیسای افساوس نیاوردم، دلایل  هام معلّا به اندازة چیزي بر»

 (122)همان:  «یی از او به یاد دارمیوسف بود، كشیشی كه خابرات تل

 نتيجه
ساتند، در آثارشاان باه اي برخاوردار هژهاز جایگاه ویا فارسی و عربی ادبیّاتو مارون عيود كه در  آباديدولت. 1

ارون عياود در ليناان باه ی خراساان و مانویساداساتانمکتاب در  آباديدولتاند. وفادار بوده خاصّیم منطقه و اقلی

گرایای در یاا باه عياارتی دیگار باومیهاي بيیعای و انساانی بیان شاخصه. اندان برتر شناخته شدهنویساقلیمعنوان 

 منطقاةعمرشاان در گذراندن بیشی از  سنده با مردمان منطقه،ناشی از همزیستی هر دو نوی دو نویسنده هايانداست

نجاسات كاه پاذیري تاا آتأثیر. ایان اسات بردهسر میه سنده در آن بكه نویپذیري از محیطی است تأثیرو مذكور 

هاي در بیاان شاخصاه ؛د تشيیه نمود یافته اساتخیا  مانن مندي از برخی صورِی در كاربرد زبان، واژگان و بهرهحتّ

 كاه یکای از اركاان تشايیه از عناصاراناد بهاره بردهي و گاه از تشيیه اقلیمی عادّان هر دو نویسنده گاه از بی بيیعی

 شود.انتیاب می بيیعی

ر باومی اسات كاه ها و عناصااقلیمی به ناوع پدیاده ادبیّاتكاربست عناصر  فاوت بین دو نویسنده نیز در زمینةت. 2

 رند.متفاوت با یکدیگر متغیّ هاياقلیمبسته به 

مناادي بازگشات باه  اسات. آناان رهنگیفگرایی دو نویسنده، هدف آنان از بومی از دیگر وجوه اشتراک میان. 3

رهاور و وهااي نفرهنگای كاه در تالقای باا فرهنگ ،ی هساتندو مقابله با تهاجم فرهنگا و بومیل اصی هايفرهنگ

ان منااب  عاالوه بار بیا هاي اجتمااعی،ان شاخصاهبیااز  همچنین هادف دو نویسانده. است چار تزلز  شدهمدرن د
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دفااع از و گرانای و  کااريبی مانند فقار، جبه مشکالت رایپرداختن ماعی ساكنان منطقه، اجت ةاقتصادي و ذكر بيق

ن وقات كااه بااا اسات حاكمااانقااد سی همچناین. و اقتصااادي اسااتسیاسای  هايفوودالیساامقاوق آنااان در برابار ح

 .از دیگر اهداف دو نویسنده است دنكنتر مینشده و مشکالت را سنگی علّتهاي نابجا مزید بر سیاست

از  آبااديدولاتد. نپردازبیان مشکالت اقتصادي و نقد آن میخودش به  بسته به جامعة ،كدام از نویسندگانهر. 2

ناابودي كشااورزي كه موجب در ایران سین گفته رضا شاه  مّدمحنابجاي دولت  هايسیاستنقد انقالب سفید و 

رون ماا كاه حاالیدر  .شاده اساتروستایی بین فقیر و غنی و مهااجرت  جامعه در بيقاتی ایجاد شکاف و فاصلةو 

جویاان سیاسای هاا و سالطهیسمو فوودال یاد كرده است در لينان زدگیگري و جنگعيود از استيداد و رواج رشوه

مااارون عيااود بااه نقااد  نهمچناای ،داناادا عاماال بااروز بساایاري از مشااکالت فرهنگاای و اقتصااادي میاقتصااادي ر

داناد، میهاي روساتائیان و ناآرامی هادشواريلی از داخته و آنان را سيب بروز خینی و مذهيی پرهاي دییسمفوودال

 كرده است. از آنان با لفظ حاكمان مستيد یادچنانکه 
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ا
ا
ا

 1تاضو اعوند«اهایاکنتا داسکا »واايآ ادحملمندادورتا«سلنچاخايلايجا»واف اضاا اماألدباارر فف

ا2اهفهايناحمم تاخاقاين
اایران، العربي ة وآداهبا، جامعة اصفهان قسم الل غةيف ستاذ أ

ا3مح ناجنف
اایران، العربي ة وآداهبا، جامعة اصفهان قسم الل غةاملاجستري يف 

ااتلخ ص
 نیاألدب    يف مکان  ة خاص   ةل    ت، مین اجلغرافي  ا البش  ری ة واملاد ی   ةیتعام  ل م  ع منطق  ة معي ن   ة م   يألدب ال     ن ام   کف  ر   ياألدب الر یف  

قمن  ا  ،بدای  ة األم  ر . يفآث  ار    د بالد راس  ة وا  تم  ا لبن  ان  مدرس  ة خراس  ان وم  ارون عب  ود يف يف يآباددولتل   . الع  ريو  يالفارس  
ک     م  ن   وج دنا أن  مل  ارون عب  ود و « قا  أل قا ري » و يآباددولتل   چس لو خ  ا   ايج   روای ة يف يبدراس ة خا  ااأل األدب الر یف  

ي ل وقرا  ا. م ارون عب ود منطق ة جب منطقة سبزوار وضواحيها وقرا ا کما درس يآباددولت ملنطقة معي نة. ودرس يا  موال املول فنی کان
ة بالا  بغة الر یفي   ة.  لتعام  و ع ا  فيه ا  ک    م ن امل  ول فنی ق د ت نث ر م ن البي   ة ال  ي  مب ا أن   م ع الس  کان اّل ي نی، ق  د قاا هما ما بّو
م من عد  هايلقار    صور  شاملة وکاملةفهمنا أن  ک   منهما قد   وأخريا   ما من اجلغرافيا البشری ة واملادی ة للمنطقة املقاود ، علی الرّ 
 لس  ااد االس ياس ي ة  واء ینتق د ک ل  م ن امل ول فنی األقطاعي  ةس ن. وعل ی ح د  واملک ا ز منع د املس افة وال ة بينهما بس ب  ب  ع ق ي  وجود أ

 أص  ب ت عرض  ة للت غي  ري ادی ب  العود  یل  ی الث قاف  ة األص  لي ة واّل ي  ة ال   ين  . ویلش   عوب الکادح  ةاوق ع  ن حق   عل  ی اجملتم  ع وی  دافع
 .نتقدا اإلقطاعي ة الد یني ة أیضاامع ثقافات العامل اجلدید، کما  يوالت  ق رب ا ناهارع والت و ل

 .، مارون عبود، قاأل قاري چسلو جاي خا  ، يآباددولت، حممود ياألدب الر یف : ت رةلة اسلما اارار
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