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چکيده
در ادبيّات جوامع مختلف ،ادبيّات روستايی به عنوان يکی از زيرشاخههای مهمّ ادبيّات داستانی مطرر بروده و
بسياری از نويسندگان بزرگ در اين مورد آثاری را به رشتة تحرير درآوردهاند .در ادبيّات عربری مریتروان از
عبدالرّحمن الشّرقاوی نويسندة مصری خالق رمان األرض نام برد که روستای کودکی خرود را برا ماجراهراي
به تصوير میکشد؛ و از نويسندگان مشهور ادبيّات فارسی در اين عرصه محمود دولتآبادی است که آثرار
او را به عنوان نويسندة اقليمی و منطقهای ،معروف ساخته است؛ او در رمان جای خالی سلوچ روستايی بره نرام
«زمينج» را با مشکالت خانوادة سلوچ به تصوير میکشد.
اين مقاله با رويکردی تطبيقی پس از تحليل دو رمان مذکور ،به موضروعاتی هم رون :جايگراه زنران ،فقرر
روستائيان ،آب و آبياری ،نق

زمين و ظلم دولتمردان میپردازد و واقعگرا بودن دو نويسنده ،توجّره آن دو

به آثار بومی ،اهميّت جايگاه زنان در دو رمان ،روحية استواری روستائيان در برابر ظالمان را بازمینمايد.
واژگان کليدی :ادبيّات روستايی ،عبدالرّحمن الشّرقاوی ،محمود دولتآبادی ،زمين ،آب ،زن ،فقر.

* .تاريخ دريافت1931/4/1 :
رايانامة نويسندة مسئولShams1516@yahoo.com :

تاريخ پذير 1931/6/93 :
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 .9پيشگفتار
در آثار بيشتر داستاننويسان ،تصويرهايی از روستا و مردم روستايی ديده میشود که بيانگر توجّه آنان
به رسوم ،سنّتها و فرهنگ عامّرة روسرتا اسرت .کي يّرت زنردگی ،اوضراو و احروال اقليمری و برومی،
وضعيّت و موقعيّت طبيعی و جغرافيايی روستا را به ت صيل ،در اين آثار مریتروان ديرد« .داستاننويسری
روستايی به شکل واضح در قرن بيستم ظهور کرد ،و موضوو آن زندگی انسران در محرير روسرتا کره
دربردارندة روابر اجتماعی و درگيریهای انسان با طبيعت به خاطر در اختيرار گررفتن آن منرابع بررای
خود است ،میباشد( ».مجدی وهبه نقل از زينالدّين)11 :2339 ،
ادبيّات روستايی نمود خاصّی در آثار ادبی جهان داشته است« .از ميان داستاننويسان غربی کره در
نوشتن اين نوو رمان پرآوازهاند ،تامس هاردی نويسندة انگليسی و پرل باک خانم نويسرندة آمريکرايی
برنردة جرايزة نوبرل ،را نرام برردهانرد .محمرود دولتآبرادی ،احمرد محمرود و امرين فقيرری هرر سرره از
شهرستانهای ايران برخاستهاند و هر سه در داستانهايشان به مسائل و موضووهای روستايی و زنردگی
دهقانان پرداختهاند( ».ميرصادقی)923 :1931 ،
رمانها و داستانهای عربی هم از ادبيّات روستايی بیبهرره نمانرده اسرت ،بره طروری کره ايرن نروو
ادبيّات جايگاه ويژهای در ادبيّات عرب به دست آوردهاست .رمان «زينب1319 ،م ».اثر محمّرد حسرين
هيکل نويسندة مصری را میتوان اوّلين رمان در اين موضوو به شمار آورد« .از مهمترين رمانهايی که
به طبيعت روستا پرداخته و اشارههايی واقعی و زنده از روستا را دربرر دارد «یومیات نتئا

ألرییات » اثرر

توفيق الحکيم« ،دعتء أللکروألن» اثر طه حسين« ،بعا أللرارو » اثر محمّرد عبردالحليم عبردا « ،أباو مدا وی» اثرر
محمّرد زکری عبرردالقادر« ،هاتی ماا ألریات » و «شايء ماا ألوااو » اثرر ثرروت اباظرره« ،ألریض» و «أللفاح » اثررر
عبدالرّحمن الشّرقاوی و «ألحلرأل » و «أللعی » اثر يوسف ادريس میباشد» (بدر يوسف.)33 :2336 ،
ممدو طه معتقد است اين توجّه خاص به روستا مرتبر به ايرن دو عامرل اساسری اسرت« :نخسرت:
عامل موضوعی که مربوط به ترکيب اجتماعی جوامع عربری اسرت ،از ايرن جهرت کره قشرر کشراورز
اکثريّت جمعيّت کشورهای عربی را دربر میگيرد .دوّم :عامل ذاتی کره مربروط بره گذشرتة اجتمراعی
تعداد زيادی از رماننويسانی است که پرور يافتة روستا هستند» (ممدو طه.)33 :1339 ،
ادبيّات روستايی نوعی از ادبيّات داستانی است که به موضروو زنردگی انسران در محرير روسرتا و
روابر اجتماعی او در روستا و درگيریهاي

برا طبيعرت بره خراطر اسرت اده از منرابع آن میپرردازد .از
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ديرباز موضوو روستا همواره مورد توجّه نويسندگان بزرگ در ادبيّات جهران بروده اسرت از جملره در
ادبيّات فارسی و ادبيّات عربی.
آثار بسيار زيادی در ادبيّات عربی به موضوو روستا پرداخته است که ايرن خرود ،بررای محقّقران و
نويسندگان عرب انگيزة تحقيق ،نقد و بررسی ادبيّات روستا بره عنروان «ادب الرّيرف» را ايجراد نمروده

است از جملة اين آثار ،کتاب أللریف أللروألیا أللعربیا اثر محمّد حسن عبدا است که موضروو روسرتا را
در آثار چند نويسنده و از چند ديدگاه بررسی کرده است .از ديگر محقّقرانی کره بره بررسری موضروو
روستا در ادبيّات داستانی پرداختهاند ممدو طه إيناس است که تحقيق او با نام «صاوی أللرریا » در نشررية
ألملستربل به چاپ رسيده است .دکتر نوال زينالدّين هم در کتاب

با نام یوألیت یوسف إدییس به بررسری و

نقد موضوو روستا در آثار يوسف إدريس پرداخته است .از ديگر نويسندگان بدر يوسف شوقی اسرت

که در کتاب أللروألیا وأللروألئیاون به موضوو روسرتا پرداختره و معتقرد اسرت کره روسرتاهای مصرر برا تمرام
جوانب

هميشه مورد توجّه رماننويسان بزرگ بوده است.

در ادبيّات فارسی با وجود آثار بسياری که جزء حيطة ادبيّات روسرتايی اسرت امرا مت ّسر انه تحقيرق
جامع و مدوّنی در اين براره انجرام نگرفتره اسرت ،جرز تحقيقرات پراکنرده و مقالرههايی کره گراهی در
روزنامهها به چاپ رسيده است.
اين مقاله برا رويکرردی تحليلری -توصري ی پرس از بررسری دو رمران مرذکور بره موضروو ادبيّرات
روستايی به صورت تطبيقی از منظر مکتب آمريکرايی مریپرردازد .نظريرهپرردازان ايرن مکترب ،حيطرة
ارتباطات و ت ثيرات ادبی را به عنوان يکی از زمينههای عمدة پژوهشی در ادبيّرات تطبيقری مریپذيرنرد
منتها از منظری فراختر ،بدينسان که بر يافتن مدرک تاريخی و شواهد اثباتگرايانه اصرار نمیورزنرد
و میپذيرند که برخی از شباهتها بين آثار ادبی ناشی از رو مشترک همة انسرانهاسرت و بيشرتر برر
آن است که ادبيّات را به عنوان پديدهای جهانی و در ارتباط با ساير شاخههای دان

بشری و هنرهرای

زيبا معرّفی نمايد .اين تحوّل نشانة توسعة طبيعی تاريخ بشر است از قوميّت به ملّيّت و بعد به انسرانيّت و
بشريّت )1(.سرانجام ،مقاله در پی اثبات اين واقعيّرت اسرت کره موضروو ادبيّرات روسرتايی بره صرورت
تطبيقی میتواند توسّر پژوهشگران دانشگاهی کاويده شود و رمانهای روستايی بسياری را میتوان از
رهگذر ادبيّات تطبيقی بررسی کرد .وانگهی سنّتها ،آداب و عناصر روستانشينی و فرهنرگ برومی در
بسياری از جوامع بشرری مشرترکات فراوانری دارد و چهبسرا بتروان از ايرن عناصرر مشرترک در توسرعة
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مناسبات انسانی کشورها است اده کرد و نويدبخ

گشاي

روابر برين کشرورها و گ تگروی تمردّنها

بود.
پرس های اصلی تحقيق اين است که .1 :سنّتها ،آداب و بره طرور کلّری فرهنرگ برومی ايرران و
دو نويسنده در معرّفی فرهنگ روستائی چه ميرزان

مصر تا چه ميزان با يکديگر مشابهت دارد؟  .2نق

است؟  .9دو نويسنده در ترسيم اوضاو و احوال روستائيان در چه مواردی با هم اتّ را داشرتهاند يرا بره
بيان ديگر نقاط مشترک دو نويسنده در ادب روستائی در چه مواردی بوده است؟
 .2معرّفی نویسندگان و خالصهای از دو رمان
 .9-2عبدالرّحمن الشّرقاوی

«عبدالرّحمن الشّرقاوی در روستای دالتون استان منوفيه مصرر در سرال (1323م ).زاده شرد» (خ راجی،
بیتا« .)123 :تعليمات ابتدائی را در روستای خود به پايان رساند ،و قرآن را در کنار فقيه روسرتا ح ر
کرد سپس به مدارس دولتی رفت .برادران بزرگتر عبدالرّحمن که در قاهره به تحصيل مشرغول بودنرد،
هر تابستان که به روستا بازمیگشتند کتابهرايی را برا خرود همرراه داشرتند ،عبردالرّحمن مریتوانسرت
عنوان کتابها و نام نويسندگان آن کتابها را بخواند؛ و اينگونه با نام و آثار بزرگرانی هم رون :طره
حسين ،عبّاس محمود العقّاد ،احمد شوقی ،محمّرد حسرين هيکرل ،و مصرط ی المن لروطی آشرنا شرود»
(کمال.)43 :1333 ،
آشنايی با اين کتابها و نويسندگان در زندگی ادبی شرقاوی ت ثير بسياری به جا گذاشت؛ طروری
که شرقاوی به تحصيل در دانشکدة ادبيّات عالقمند شده بود ،ولی با اصرار پردر و بررادران بزرگترر
برای ادامة تحصيل به دانشکدة حقو رفت (نک :همان .)46 :شررقاوی «در سرال 1349م .از دانشرکدة
حقو دانشگاه قاهره فارغالتحصيل شد و به مدّت دو سال به قضاوت پرداخت» (خ اجی ،بیتا.)123 :
عبدالرّحمن به خاطر عالقة شديدی که بره ادبيّرات داشرت پرس از دو سرال قضراوت از آن دسرت
کشيد و به نويسندگی روی آورد؛ در آغاز کار

در مجلّة «طلیعاه» و سپس مجلّة «خار» کار کررد ،بعرد

از انقالب  29يوليو در روزنامة «أللشع » و سپس «ألجلمهوییه» مشغول شد .بعدها مردير مسرلول مجلّرة «یوز

أللیوسف» شد ،سپس در روزنامة «ألرهرأل » مشغول شد.
شرقاوی اديب ،شاعر ،روزنامهنگار و نماي نامهنويسی است که در اکثر زمينههای ادبی به فعّاليّرت
پرداخترره و آثرراری مانرردگار از خررود برره جررا گذاشررته ،او نويسررندهای نرروگرا ،نمرراي نامررهنررويس و
داستاننويسی خالّ  ،منتقد و مت کّری سياسی و در بيشتر مواقع مرد دولت است.
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شرقاوی دارای دو ديوان شعری اسرت ،قصريدة مشرهور «ماا أ مراري إلا أللارئیس تروماتن» در ديروان
نخست اوست .از نماي

نامههای او میتوان «مأست مجیل « ،». 2691أللفت مهارألن « ،». 2691متثات ألحلریا

« ،». 2691وطين عکت « ،». 2696ألحلسنی ثتئرأل وألحلسنی شهی أل « ،». 2696أللدسار ألررار  ». 2619و «ألرا

عرأليب زعای أللفحنیانی  ». 2691را نام برد .دو مجموعة داستانی به نامهرای «أیض ألملعرکا » و «أنیاح صار » از
او به چاپ رسيده است.
شرررقاوی خررالق چهررار رمرران برره نررامهررای «ألریض « ،». 2691شاوألی ألولیفا « ،». 2611قلاو ختلیا

 ». 2611و «أللفح  ». 2691است( .نک :العسيلی)171-73-12 :1333 ،
شرقاوی در خلق آثاری دينی ،مذهبی و سياسی هرم قلمفرسرايی کررده اسرت .از جملره «ثاوی أللفکار

ألإلسحم « ،». 2619قرألءأل ف أللفکر ألإلسحم  ». 2611و «علي إمت ألملترانی  ». 2699و ...از آثار سياسری
او میتوان «بتن ونج وأللسح أللعتملي  ». 2661را نام برد.
شررقاوی يکری از پيشررگامان مکترب واقعگرايانرره اسرت کره سررعی دارد برا نوشررتن ،راهحلّری برررای
مشکالت جامعة خود پيدا کند .او مت ثّر از زندگی روستايی بوده ،از روستاهای مصر در بيشرتر آثرار

الهام میگرفته است .اين موضوو در دو رمان ألریض و أللفاح به وضو آشرکار اسرت .در سرال (1373
م ).رمان ألریض توسّر کارگردان معروف مصری شاهين يوسف به فيلم سينمايی تبديل شده است.

اين نويسندة بزرگ در سال ( 1337م ).در  67سرالگی درگذشرت .آثرار ادبری شررقاوی برا وجرود
متنوّو بودن

به اخالص و جدّيّت در تعبير از عواطف و حقايق متمايز است.

 .2-2محمود دولتآبادی

محمود دولتآبادی فرزند فاطمه و عبدالرّسول در سال ( 1913هر.

) در روستای دولتآباد از توابرع

شهرستان سبزوار ديده به جهان گشود ،روزگار کودکی و تحصيالت ابتدايی را در همين روستا سپری
کرد .او خود آن را چنين توصيف میکند« :دوران کودکی و نوجوانی و جوانیام انباشته است از کرار
و تجربه و غربت و اندوه و گرانسنگی زندگانی در س رهايی همهجا به دنبال کار و کرار و در آرزوی
رهانيده شدن از ذلّت و تحقير و رنجهايی کره بري

از ظرفيّرت کرودکی و نوجروانی و جروانی بودنرد»

(چهلتن و فرياد.)131 :1963 ،
دولتآبادی از همان کودکی انواو کارهای سرخت را تجربره کررد .از جملره ک ّاشری ترا کرار در
کارخانة پنپه که دچار بيماری شد« .دولتآبادی در اوايل نوجوانی بيمار شد و برای معالجره بره مشرهد
رفت و بعد از آن به همراه پدر و مادر

عازم عتبرات عاليره گرديرد و پرس از بازگشرتن در تهرران بره
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صورت موقّت اقامت گزيد که در اين مدّت با تئاتر آشنا شد و مدّتی بعرد بره مطالعرة آثرار چخروف و
صاد هدايت روی آورد» (قربانی.)29 :1979 ،
دولتآبادی کار در دوبله و تئاتر را تجربه کرد و با محافل ادبی آشرنا شرد .جرقّرههای نويسرندگی
کمکم در دولتآبادی نمودار گشت تا جرايی کره خرود در ايرن براره میگويرد« :وقتری آثرار صراد
هدايت را خواندم ،يقين کردم که نويسنده خواهم شد .شايد بره ايرن سربب کره درآثرار هردايت ،هري
فاصلهای بين خودم و محيطم نمیديدم و شرايد از ايرن جهرت کره آثرار هردايت بره انبروه تجربيّرات و
اندوختههايی در ذهنم دامن زدند که تا آن لحظه بره فکررم نرسريده برود کره میتواننرد دارای ارز

و

اهميّت باشند .بعد از آن بود که حس کردم جرات دارم قلم بردارم و سياه مشقهايی بنويسرم» (چهلرتن
و فرياد.)133 :1963 ،
دولتآبادی از سال ( 1943هر.

) که دورة تئاتر آناهيتا را گذراند تا سال ( 1939هر.

) برازيگر

تئرراتر بررود و نق هررای متعردّدی را بررازی کرررد؛ از جملرره بررازی در نماي نامررة شرربهايی سر يد ،اثررر

قصرة
داستايوفسکی .در سال ( 1941هر ،) .داستاننويسی را به طور جدّی آغاز کرد و داستان کوتراه ّ
شب را در همين سال در مجلّة آناهيتا به چاپ رساند .دولتآبادی با نوشتن داستانهای ادبرار ،هجررت
سليمان ،اليههای بيابانی و سايههای خسته تا سال ( 1942هر.

) ،کارنامة ادبی خود را پربار کرد.

داستان بلند س ر محصول فعّاليّت دولتآبرادی درسرال ( 1943هرر ) .اسرت؛ داسرتان گاوارهبران،
اوسنه بابا سبحان و باشبيرو را در فاصرلة سرالهای ( 1946ترا  1943هرر.

) بره رشرتة تحريرر درآورد»

(قربانی.)3 :1979 ،
دولتآبادی نگار

معروفترين اثر خود کليدر را در سال ( 1943هر.

که نوشتن اين رمان ده جلدی تا سال ( 1962هر.

) 1363( ،م ).آغاز کرد

) 1331( ،م ).به طول انجاميد .ايرن رمران ترا کنرون

بارها تجديد چاپ شده ،به زبانهای مختلف دنيا ترجمه شده است.
از ديگر آثار معروف دولتآبادی جای خالی سلوچ میباشد که نگار
) شروو کرد و در سال ( 1937هرر.

آن را در سال ( 1939هر.

) انتشرارات آگراه ،اوّلرين برار آن را بره چراپ رسراند (نرک:

توسرر سرليم عبرداألمير
عبداللهی ،بیتا .)4 :اين رمان به زبانهای فرانسوی ،آلمانی ،سروئدی و اخيرراً ّ
حمدان به عربی ترجمه شده است.
دولتآبررادی بررا نوشررتن داسررتانهايی در مررورد منرراطق روسررتايی و عشررايری ،خررود را در زمرررة
داستاننويسرران ناحيررهای و بررومی قرررار داده اسررت« .مسررائل و موضررووهايی کرره دولتآبررادی در
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بره کرار گرفتره ،همره مربروط اسرت بره روسرتا و روستانشرينان و از ايرن نظرر ،آثرار او از

داستان هاي

ويژگیهای بارزی برخوردار است» (همران .)926 :او «رماننويسری اسرت برا مضرامين و موضرووهايی
بديع روستايی و صحّت و سالمتی ستاي انگيز ،اين صرحّت و سرالمت ن رس در زمرانی در رمانهرای
کليدر و جای خالی سلوچ چهره مینمايد» (ميرصادقی.)927 :1931 ،
دولتآبادی از چهرههای ت ثيرگذار در ادبيّات است که آثار زيرادی بره رشرتة تحريرر درآورده ،از

ديگر آثار اين نويسندة بزرگ :ققنوس ،پای گلدستة امامزاده ،هجرت سليمان ،عقيل ،آهوی بخت مرن
گزل ،کارنامة سپنج ،تنگنا ،ديدار بلروچ ،روزگرار سپریشردة مرردم سرالخورده ،سرلوک ،روز و شرب
يوسف ،آن ماديان سرخ و نون نوشتن ،میباشد.

 .3-2داستان األرض
اين داستان حکايت دردمندانة مبارزة اهالی يکی از روستاهای مصر برا دولرت ،بره خراطر زمرين اسرت.
حوادث داستان از لحاظ زمانی مصادف است با سال ( 1392م ).کره مصرر بره خراطر ن روذ انگلسرتان و
حکومت مستبد ملک فلاد وضعيّت بحرانی اجتماعی را سپری میکرد.
داستان از زبان راوی دوازده ساله نقل میشود که برای سپری کردن تعطيالت تابستانی از قراهره بره
روستاي

برمیگردد .او انتظار دارد که دوستان

از قاهره و زيبائیهای آن و لهجرة انگليسریا

مسائل و مشکالتی که گريبانگير ملّت مصر شده سلال کنند؛ امّا برخالف انتظار

و يرا

صرحبت دوسرتان

در مورد دختر زيبای روستا ،به نام «وصي ه» دختر محمّد ابوسويلم است و اينکه وصر يه چنرد سرالی را
در شهر نزد خواهر و شوهر خواهر
روستا بازگشته و طرز پوشش

که معلّم هنرستانی در قاهره است زندگی میکررده و اکنرون بره

به مانند دختران شهری است و به لهجة شهری صحبت میکند.

راوی به ياد خاطرة کودکی خود با وصي ه که چند سالی از او بزرگتر است میافترد .آن دو حردود
ش

سال پي

الشرناوی»
در مسجد روستا مشغول عروس و داماد بازی بودهاند که شريخ روسرتا «شريخ ّ

آنها را میبيند و آيات عذاب و جهنّم را بر آنان تالوت میکند ،پس از آن ماجرا آن دو از بازی با هم
محروم میشوند .راوی به قاهره برای ادامة تحصيل و وصي ه به همان شهر به منزل خواهر

میرود.

وصي ه بارزترين شخصيّت زن در داستان است که عبردالهادی پسرر عمروی راوی و محمّرد افنردی
معلّم روستا ،هر دو از طرفداران او هستند .امّا وصي ه به محمّد افندی عالقة بيشتری نشان میدهد ،چون
پوش

او به مانند جوانان شهری است و هم ون شوهر خواهر

خواستگار جواب رد میدهد.

معلّم است امّا پدر وصري ه بره هرر دو
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در شبی که م موران مرکز به روستا میآيند به طور اتّ اقی عبدالهادی را میبينند و بره او میگوينرد
که به کشاورزان خبر دهد که دورة آبياری از ده روز به پرنج روز تقليرل پيردا کررده و بره همرين دليرل
عبدالهادی با م موران درگير میشود و م موران اسم او را برای بازداشت میکنند.
روستائيان خبرردار نگرران و خشرمگين میشروند ،چرون میداننرد کره زمينهرا و محصوالتشران از
تشنگی خواهد خشکيد و اهالی روستا بي

از پي

دچار فقر میشوند .بنابر توافقی ،همگی نامرهای بره

«عمده» م مور مرکز در روستا مینويسند که خواستة مردم را برای تجديدنظر در دورة آبياری به مرکرز
اطّالو دهد .محمّد افندی نامه را به اسلوب فصيح مینويسد ،ولی عمده او را متّهم به بیادبری در شريوة
نگار

کرده ،به نويسنده توهين میکند .بعد از اين نامه دو تن از عامالن حکومت ورقة سر يدی را بره

نيّت بهتر نوشتن اعتراض روستائيان به مرکز ،به امضای مردم روسرتا میرسرانند و مرتن نامره را محمرود
بک جاسوس مرکز مینويسد.
محمّد افندی با مشکالت زياد نامه را به مرکز میبرد و بعرد از چنرد روز معطّلری در آنجرا ،متوجّره
متن نامه که نوشته شده روستائيان موافقند زمينهايشان را بررای احرداث راهآهرن و ايجراد جرادّه بررای
متّصل شدن به قصر پاشا به دولت تحويل دهند ،میشود و بعد به روستا برمیگردد.
در صبح روزی که عبدالهادی برای آبياری زمين خود به مزرعه میرود متوجّه کمحجم شردن آب
جوی زمين

میشود ،بعد از پيگيری متوجّه میشود که دياب برادر محمّد افندی برای اسرت ادة بيشرتر

از آب ،راه آن را سد کرده است و اين مسئله باعث درگيری شديد بين ايرن دو ،سرپس مرردان و زنران
روستا میشود .تعداد زيادی زخمی میشوند و در نهايت دياب و عبدالهادی پس از نجات گوساله کره
در چاه افتاده است ،با هم آشتی میکنند و همة اهل روستا به توصرية عبردالهادی مصرمّم میشروند کره
موانعی را که م موران بر سر آبياری زمينها گذاشتهاند ،از بين ببرند .پس از ايرن کرار مر موران متوجّره
شده تعداد زيادی از آنان و هم نين دياب و عبدالهادی و محمّد ابوسويلم را به زندان مرکز میفرستند
و آنهررا در زنرردان از اوضرراو و فعّاليّرتهررای سياسرری مررردم در قرراهره اطّرالو پيرردا میکننررد .در نتيجرره
نامهنگاری محمّد افندی با روزنامههای مخالف حکومت ،آنها از زندان آزاد میشوند.
پس ازمدّتی حکومت دوباره وسائل احداث راهآهن را به روستا میفرستد .اين برار همگری برا هرم
متّحد میشوند و همة وسائل را شبانه به رودخانه میاندازنرد .در همرين روزهرا عمرده در روسرتا فروت
میکند و حکومت م مور جديدی به نام «الشّاويس عبدا » را به روستا میفرستد که برين ايرن مر مور و
اهالی روستا ارتباط عاط ی و صميمانهای برقرار میشود .بعد از اطّالو مرکز از اين مراجرا مر مور را بره
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مرکز احضار میکند و تصميم میگيرد که در روستا کالنتری ت سيس کند .مردم از اين کرار عصربانی
میشوند و با م مورين درگير میشوند؛ امّا پس از ايرن کشراک

و کلنجرار ،حکومرت وسرائل جديرد

احداث راهآهن را به روستا میفرستد و کارگران راهآهن به غصب زمينهرای کشراورزان میپردازنرد.
زمين محمّد ابوسويلم پدر وصي ه هم توسّر حکومت غصب میگردد ،او با مر مورين درگيرر میشرود
امّا نتيجهای دربر ندارد .ابوسويلم به ناچار روی محدود زمين باقی ماندة خود به کشاورزی میپردازد.
وصي ه در هنگام زندانی بودن پدر به دليل فقرر مرالی بره ناچرار روی زمرين ديگرران مشرغول کرار
میشود ،با اين کار ارز

اجتماعی خود را در روستا از دست میدهد ،چراکه داشتن زمرين در روسرتا

نشانة شخصيّت و طبقة اجتماعی افراد است .از آن به بعد عبدالهادی که از خواستگاران وصي ه برود ،برا
وجود عالقها  ،از ازدواج با او منصرف میشود .مردم روستا به ناچار با شراير جديد کنار مریآينرد.
راوی داستان را با س ر دوبارة خود به قاهره برای شروو سال تحصيلی جديد به پايان میبرد.

 .3-2جای خالی سلوچ
داستان جای خالی سلوچ ،روايت دردناک خانوادهای روسرتايی اسرت کره کرانون اصرلی ايرن داسرتان
زندگی خانواده سلوچ در روستايی به نام «زمينج» در حاشية کوير است .بستر اصلی داستان ،مربروط بره
دوران اجرای اصالحات ارضی به اصطال انقالب س يد از سال ( 1941هر.

) بره بعرد در روسرتاهای

کشور است.
در پی اصالحات ارضی ،مالکان بزرگ زمينها را میفروشند و خرردهمالکران در پیيرافتن درآمرد
بيشتر ،نقشههايی طر میکنند که با يکدست کردن زمينهای ده که قسمتی از اين زمينها معروف بره
«خدازمين»( )2است ،زمينة است اده از تسهيالت دولتی برای پستهکاری و وارد کردن تجهيرزات مکرانيزه
به روستا را فراهم کنند.
مِرگان زن سلوچ ،شخصيّت اوّل داستان است .زنی کاردان و محنتکشيده که با رفتن سلوچ بررای
ح

خانوادها

به جنگ روزگار میرود .هنگام صربح وقتری کره مرگران سرر از برالين برداشرت ،بره

سرتنور جايی که سلوچ شبهای گذشته را آنجا میخوابيد رفت ،ولری سرلوچ را آنجرا نيافرت .سرلوچ
پدر خانواده ،کشاورز ،مقنّی و تنورمالی بود که بر اثر فشار بيکاری و نادانی ،ناگهران غيرب

میزنرد و

جز اسم او و ساية خاطرات  ،حضوری در داستان از او ديده نمیشود.
حاصل زندگی مشترک سلوچ و مرگان سه فرزند به نامهای عبّاس ،ابروا و هاجر است .عبّاس پسرر
بزرگ خانواده ،شرارت خاصّی دارد و تن به کار نمیدهد و بيشتر اوقات

را پای قمار سپری میکنرد.
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ابروا که دو سالی از عبّاس کوچکتر است ،کاریتر و عاقلتر از عبّاس مینمايد و دختر خانواده ،هاجر
که رفيق مادر است ،کمتر از سيزده سال دارد .مرگان او را از روی فقر و ناچاری به عقرد «علری گنراو»
مرد صاحب حمّام ده که شايد همسنّ خود مرگان است و زنی نازا به نام رقيّه دارد ،درمیآورد .صحنة
عروسی هاجر از صحنههای دردناک داستان است.
فقر با زندگی خانوادة سلوچ عجين شده است تا جايیکه دو برادر را بر سرر پشرتهای پنبرهچوب(،)9
به جان هم میاندازد .عبّاس که زورگو سعی میکند ،پنبرهچوبهايی را کره ابرروا برا سرختی و برا انبرر
شکسته جمع کرده ،به اسم خود تمام کند و آن را به ن ع خود ب روشد .ابروا ممانعت میکنرد و عبّراس
با بیرحمی کامل برادر کوچکتر خود را میزند .وقتی مقاومت ابروا را میبيند برا دنردانهاي
ابروا را گاز میگيرد .ابروا قبل از درگيری با برادر

گرو

از ساالر عبدا زمينداری کره گنردم بره سرلوچ

صرلی
قرض داده بود و قرار بود به جای آن چند ظرف مسی باقيماندة جهاز مرگان را بگيرد ،کترک م ّ
خورده بود .ساالر عبدا وقتی مقاومت مرگان برای ندادن ظروف مسی را ديده است با مرگان درگير
میشود و با پا در ميانی همسايهها ،ساالر خانة مرگان را ترک میکند ،امّا ابروای بي اره گرفترار خشرم
ساالر عبدا میشود.
اعضای خانوادة سلوچ برای خوردن حدّاقل روزی ،تن به هر کاری میدادند تا جايیکه علی گنراو
برای تصاحب هاجر به مرگان قول داده بود که عبّاس را نزد پسر عموی خود سردارِ سراربان بره عنروان
ساربان شتر به کار گيرد و ابروا را در گلخن حمّام خود مشغول کارکند .عبّراس بره هنگرام شرترچرانی
زمانیکه برای جدا کردن يک شتر مست از شتر ديگری ،خشونت به کرار میبررد ،خرود قربرانی کينرة
شتر میشود .شتر مستِ زخمخورده از چاقوی عبّاس ،به عبّاس حملره میکنرد و عبّراس در حرين فررار
مجبور به پريدن به درون چاه متروکی میشود که يک شبه بر اثر هول و هراس پير میشرود .موهراي
يک دست س يد و زبان

تا مدّتها الل میماند و بعدها در روستا به پَشرمال معرروف میشرود .از آن

همه شور و شيطنت ،جسم و روحی رنجور وبال گردن مادر باقی میماند.
ابروا بعد از توافق خردهمالکان؛ ميرزا حسن (کدخدا) ،ساالر عبدا  ،ذبريح ا و ...بررای يکدسرت
کردن زمينهای زمينج از خدا زمين گرفته تا زمينهای صاحب مالرک ،بررای پسرتهکاری و در پری آن
گرفتن وام از دولت ،رانندة تراکتوری شد که ميرزا حسن وارد ده کرده بود .ميرزا حسرن و شررکاي
شروو به خريدن زمينهای باير روستائيان کردند که بعضی از آنها با رغبت و بعضری از سرر ناچراری،
پولی اندک میگرفتنند و زمينهای خود را واگذار میکردند .مرگان به اين کار رضايت نمیدهد امّرا
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عبّاس و ابروا پنهان از چشم مادر ،سهم خود را واگذار میکنند .مرگران کره راضری بره از دسرت دادن
قطعه زمين خود نيست برا اعترراض روی زمرين خرود گرودالی میکنرد و برا عبّراس عليرل و پيرر در آن
ميرزا حسن و ديگر اهالی روسرتا حتّری علری گنراو دامراد مرگران بررای بيررون آوردن

مینشيند .تال

مرگان بیفايده است تا اينکه ابروا وارد عمل میشرود .ابرروا بره مرگران يرور

میبررد و او را بيررون

میکشد و با طنابی او را به بدنة تراکترور میبنردد ،تراکترور بره راه مریافترد« .کرار يکسرره شرده برود،
جمعيّت به نظارة يکپارچه شدن خدا زمرين ايسرتاد ،چره میکررد تراکترورچ چره میکررد ابررواچ شريرت
حاللچ» (دولتآبادی.)942 :1977 ،
ميرزا حسن با پولی که از ادارة کشاورزی گرفته بود به شهر فرار میکند ،اهرالی ده از ميررزا حسرن
و شرکاي شکايت میکنند .روزی که م موران از شهر میآيند ،يکی از شرکای ميررزا حسرن شرتری
را در چاه اصلی کاريز میاندازد تا م موران گمان کنند ،علّت کم آب شدن کاريز ،به چاه افتادن شرتر
است .آب کاريز به کلّی قطع میشود ،م موران مانع ادامة کار تلمبه میشوند.
بعد از آشتی مرگان و ابروا ،آن دو با هم تصميم میگيرند برای پيدا کردن سرلوچ بره شرهر برونرد،
چون شنيده بودند که او در معدن شاهرود کار میکنرد .هنگرام سرحر روزی کره عرازم رفرتن بره شرهر
بودند ،متوجّه شدند آب کاريز باز شده است .مرگان مردی را میبيند که بيل به دست از دهنرة کراريز
بيرون آمده است« .راه آب را بايد همو باز کرده باشد ،چهرها پيدا نبود ،از شروالي  ،کپران خرر
که هميشه بر دو
.)433

داشت ،خون میچکيد ،خرون در پنراه پاهراي

کشرالهای پيوسرته داشرت» (همران:

 .3ویژگیهای مشترک عناصر روستا در این دو رمان
 .9-3نقش بارز زن در فرهنگ روستایی

زن همواره در روسرتا از موقعيّرت اجتمراعی پرائينی برخروردار بروده اسرت .در تصرميمگيریها نظرری
نمیتوانست داشته باشد امّا به هنگام کار هماننرد يرک مررد محسروب میشرود .ايرن تنراقج اجتمراعی
باعث شده در هر دو رمان ،زن اصلیترين شخصيّت داستان به شمار رود.
دولت آبادی در خطاب به مرگان« :تو مختاری کره ترا قيامرت فقرر بگريری .گريسرتن و گريسرتن.
اشک مادرانت در تو مردابی خامو

است .نقبی بزن و رهاي

کن .بگرذار در ترو جراری شرود .روان

کن .خود را روان کن .با چشمهای همة مادران ،میتوانی بگريری ،بره تالطرم درآی .توفرانی از آواز و
شيون ،اشک ،ای دريای خ تهچ» (همان .)962 :مرگان در جای خالی سلوچ مرکرز ثقرل داسرتان اسرت،
زنی زحمتک

و قدرتمند که میتواند عادّیترين نمونرة يرک زن روسرتائی باشرد ،يعنری بردبراری در
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برابر سختیها و ناماليمات و مبارزه با مشرکالت .مرگران در نبرود سرلوچ ،بررای ح ر خرانوادها
گذران زندگيشان به جنگ روزگار میرود .او در تمام نق هاي

از مادر گرفته تا نقرا

و

و جاليزکرار

و مددکار همسايهها و حتّی زنی که عشق را تجربه کرده ،خوب درخشيده است.
وصي ه در رمان شرقاوی ،تيپ دختران روستائی است که با زيبايی خاصّ خود شهرتی در روستا بره
دس رت آورده اسررت .او در تمررام صررحنهها نق ر

پررر رنگرری دارد و بيشررتر در کنررار پرردر

کشاورزی ،اعتراض ،درگيری با مر موران دولرت و حتّری مسرائل سياسری بره پردر

اسررت .در

کمرک میکنرد.

حوادث داستان مثل غصب زمين ،کمآبی ،درگيری با م موران دولتی و ...برر زنردگی اجتمراعی او اثرر
مستقيمی دارد.
در هر دو رمان همة شخصيتهای زن ،سمبلی از اوضاو اجتماعی روستائی خود هستند که از زبران
روستا سخن میگويند و آيينة تمامنمای آداب و رسوم روستا به شمار میروند .چه بسرا تصروير زن در
برخی از حوادث رمان ،مت ثّر از تجارب شخصی يا ديدگاه فردی نويسنده نيز باشد .بره عنروان مثرال در
رمان األرض ،راوی کوچک در برابر وصي ه ،زيباترين دختر روستا دچار شکستی عاط ی میشود .اين
اتّ ا در رمان جای خالی سلوچ نيز بين مراد پسر صنم و هاجر دختر مرگان روی میدهد.
نق

زن در رمان األرض گاهی دچرار دوگرانگی میگرردد و نويسرنده مرثالً زنری فاضرل و پراک

هم ون وصي ه را در تقابل با زنی فاحشره هم رون خضرره ترسريم میکنرد .البتّره فاحشرگی خضرره از
سويی با واقعيّات اجتماعی روستا و تملّک زمين در ارتباط است و از سوی ديگر با شراير ويژة حراکم
بر روستا .از نظر شرقاوی «هر کس که در روستا زمين ندارد ،هي چيز ندارد حتّی شررفچ» (شررقاوی،
.)43 :1333
زن در رمان جای خالی سلوچ در نق های فراوانی ماننرد همسرر ،مرادر ،دخترر ،خرواهر و ...ظراهر
میشود .البتّه از منظر طبقة اجتماعی ،زنان غالباً کشاورز و فقير هستند.
 .2-3کشاورزان ،درگيریها ،مقاومتها

از نقاط مشترک هر دو رمان ،درگيری ،مقاومت و اعتراض بره نظرام حکرومتی اسرت .در جرای خرالی
سلوچ ،اصالحات ارضی رژيم شاه ،ثمرهای جز فقر ،گرسنگی و محروميّت اجتماعی بررای روسرتائيان
نداشت .مالکين بزرگ «زمينج» زمينهای خود را فروخته ،به شهرها رفتهاند و چند تن از خردهمرالکين
به فکر يکپارچه کردن خدا زمينهرا و ديگرر زمرين خررده مالکهرا بررای گررفتن وام از دولرت بررای
پستهکاری میافتند .مردم فقير روستا با گرفتن مقداری پول ،خدازمين را به آنها واگذار کردهانرد ،تنهرا
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کسی که مايل به واگذاری زمين
وی برای ح

آن تکّه زمين ،با چنگ و دندان مقاومت کرد و با ح ر گودالی در آن زمرين و نشسرتن

با عبّاس پسر فلج
ح

نبود و تا آخرين لحظه در برابر اين ظلم مقاومت کرد مرگران برود.

در آن گودال ،آخرين تالش

نمیکند ،بلکه حرمت مادر و فرزندي

را برای ح

آن انجام میدهد ،امّرا نره تنهرا آن را

هم با درگير شدن با ابروا شکسته میشود.

در داستان شرقاوی ،نيروهای حکومتی برای احداث راهآهن بره روسرتا آمردهانرد ترا از ميران زمرين
روستائيان راهی به قصر پادشاه احداث کنند .روسترائيران برا هررم متّحرد شرده ،در برابرر آنهرا مقاومرت
میکنند ولی اين امر منجر به زندانی شدن چند تن از روستائيان میشود« .م مور کشيدهای برر صرورت
ابوسويلم زد ،صدای ضربه در فضای مزرعه پي يد .ابوسويلم بر زمينی که حدود پنجاه سال اسرتوار برر
آن ايستاده بود افتاد .وصي ه گريه سر داد .صدای نالههای متوالي
دستی که بر روی پدر

بلند شد .شوکه شده بود .فريراد زد؛

بلند شده ،فلج شرود و از مرردم کمرک میخواسرت کره پردر

و پنبرههرا را

نجات دهند» (همان .)374 :شخصيّت ابوسويلم نماد مقاومت و عبدالهادی نماد قهرمران مبرارز در برابرر
ظلم حکومت است .زمانی که م موران حکومت برای گرفتن ماليات و غارت محصرول کشراورزان بره
زمينهای آنها رفته بودند ،برين آنران و کشراورزان درگيرری درمریگيررد .در ايرن ميران هنگرامیکره
ابوسويلم در برابر غارت پنبههاي

تروسّر مر مورها مقاومرت میکررد ،در مقابرل چشرمان دخترر

از

آنها کتک خورد و وصي ه با گريه و زاری از مردم کمک میخواست که مر مور او را هرم زد و ايرن
امر خشم ابوسويلم را بيشتر کرد .امّا خشم و مقاومت او هم فايرده نداشرت و در نتيجره زميرن
شد .ابوسويلم تا پای جان در برابر ظلم مقاومت کرد و در اين راه اوّل کار
را از دست داد ،سرپس زميرن

غصرب

که رئريس نگهبانران برود

را کره در آن مشرغول کشراورزی برود و در پری آن از ارز

و اعتبرار

اجتماعی او کاسته شد.
 .3-3فقر و تنگدستی روستائيان

فقر ،درد مشترک روستائيان اين دو داستان است .شرقاوی برا آموزههرای دينری همسرو اسرت و فقرر و
گرسنگی را باعث ک ر میداند( .نک :شرقاوی )636 :1333 ،فقری که به سبب نظام حاکم برر جوامرع
روستائی گريبانگير روستائيان شده بود ،فرزند را وادار به حرمتشکنی در برابر مادر میکند .آنجا کره
ابروا مادر را با تراکتور از زمين

جدا میکند .مرگان که راضری بره از دسرت دادن قطعره زمرين خرود

نيست با اعتراض روی زمين خود گودالی میکند و با عبّاس عليل و پير در آن مینشيند .ترال
روستا ،حتّی تال

اهرالی

داماد مرگان ،برای بيرون آوردن مرگان بیفايده است« .ترا اينکره ابرروا وارد عمرل

 /14کاو نامة ادبيّات تطبيقی ،سال دوّم ،شمارة  ،7پاييز 1931

میشود ،ابروا به مرگان يور

میبررد و او را بره بيررون میکشد و بررا طنررابی او را بره بدنرة تراکترور

میبندد ،به راه میافتد .کار يکسره شده بود ،جمعيّت به نظرارة يکپارچره شردن خردازمين ايسرتاد ،چره
میکرد تراکتورچ چه میکرد ابرواچ شيرت حاللچ» (دولتآبرادی .)942 :1977 ،فقرری کره هراجر برال
نشده را به همسری مردی مسن و زندار وادار میکند .فقری که عبّاس را به ساربانی شتر مست میبررد
و او را ازکارافتاده و فلج میکند .فقری که وصي ه دختر زيبا و دوستداشتنی روستا را به کار بر زمرين
ديگران و به ازدواج با مردی همسنّ پدر

وادار میکند و سرانجام فقری کره خضرره زن بریکرس و

کار و بیزمين روستا را به بدنامی و بدکارهای معروف میکند و مردن يا کشته شدن او را خيری بررای
روستا میدانند.
 .3-3اهميّت آب

از مشترکات اکثر روستاها ،میتوان به آب اشاره کرد ،کشاورز با زمين و آب زنرده اسرت .روسرتائيان
برای کشاورزی و سيراب نمودن زمينهايشان وابستگی شديدی به آب دارند .از حروادث اساسری ايرن
دو رمان؛ کمبود آب ،قطع آب ،مسدود شدن قنات و کاريز اصلی است.
توسرر دولرت و بعرد از آن قطرع آب در رمران
محدود کردن زمان آبياری از ده روز بره پرنج روز ّ
شرقاوی ،حادثهای است که سرآغاز حوادث ديگر داستان میشود .انتشار خبر محردود کرردن آبيراری
کشاورزان توسّر دولت اوّلين جرقههای اعتراض روستای شرقاوی به حکومرت برود کره باعرث متّحرد
افراد روستا عليه نظام شد .بعد افتادن گوساله در چاه آب و گرفتاریهرای پرس از آن ،کرم شردن آب
جوی زمين عبدالهادی و درگيری او با دياب برادر محمّد افندی و به دنبال آن درگيری مردم روستا از
حوادثی است که بر اهميّت آب در زندگی و حيات روستائيان ت کيد دارد تا جرائیکره خرود شررقاوی
معتقد است« :آب ،جان زمين و زراعت است» (شرقاوی.)136 :1333 ،
چنين حوادثی در روستای داستان دولتآبادی نيز بر اهميّت اين موضروو صرحه میگرذارد .ميررزا
حسن و شرکاي

با آوردن مکينه ،باعث کم شدن آب قنات شدند و همران باريکرة آب سرنّتی روسرتا

داشت خشک میشد .شکايت مردم روستا به دولت به خاطر وجود مکينه ،افتادن شتر در کاريز اصرلی
آب و حوادثی که بر سر مسرئلة آب در «زميرنج» اتّ را مری افترد ،موقعيّرت آب را در حردّ جرانی کره
شرقاوی مدّ نظر داشته است ،در روستای داستان دولتآبادی ارتقا میدهد.
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 .5-3نقش و معنای زمين در زندگی روستایی

در اين دو رمان ،وابستگی شديد روستائيان به زمرين کرامالً مشرهود اسرت .زمرين معيراری بررای تعيرين
موقعيّت و جايگاه اجتمراعی افرراد در روسرتا اسرت .هررکس زمرين بيشرتری دارد ،از ارز
اجتماعی باالتری برخوردار است .زمين نه تنها وسيلهای بررای امررار معرا
تعيين جايگاه اجتماعی افراد هم نق

و جايگراه

روسرتائيان اسرت بلکره در

تعيينکنندهای دارد.

نظام اربابرعيّتی حاکم بر جامعة روستايی اين دو رمران ،باعرث شرده جايگراه و منزلرت اجتمراعی
روستائيان با داشتن يا نداشتن زمين سنجيده شود .به طوریکه هر کس مالک زمينهای بيشتری اسرت،
ن وذ اجتماعی بهتری در ميان روستائيان دارد و اکثر تصميمگيریهای مهمّ روسرتا برا نظرر ايرن مالکران
انجام میشود .خردهمالکين در رتبة بعدی منزلت اجتماعی قرار دارند .افرادی که مالک زمينری نيسرتند
هم منزلت اجتماعی پائينتری دارند و اين طبقهبندی حاکم در اين دو روستا گاه ايرن افرراد را در رتبرة
افراد پست روستا قرار میداد« .شرقاوی م هوم کرامت و بزرگری و شررف را در مالرک زمرين برودن و
کار کردن در آن منحصر کرده ،شخصيت «علوانی» محروم از کرامت و شررف بروده« ،وصري ه دخترر
زيبای روستا» میشنود که علوانی آرزوی ازدواج با او را دارد ،او را رد میکند و سر جاي

مینشراند

در حالیکه میگويد :کسی که زمينی در روستا ندارد ،مالک هي چيرز حتّری شررف نيسرت» (محمّرد
حسن.)173 :1333 ،
در رمان جای خالی سلوچ ،سلوچ نمونة بارز چنين افرادی است که با داشتن انرواو مهارتهرا مثرل
قناتزنی ،تنورمالی ،کشراورزی و ...چرون مالرک زمينری نبرود از وجهرة اجتمراعی در روسرتای خرود
برخوردار نبود .مرگان زن او بعد از رفتن سلوچ با انواو مشکالت مرادّی و حتّری برخوردهرای نابجرای
اجتماعی روبرو شد .ب ّههای سلوچ هم در روستا هي بهرهای از منزلت اجتماعی نداشتند.
در رمان األرض شررقاوی ايرن نروو طبقهبنردی اجتمراعی (برخرورداری مالرک زمرين از قردرت و
جايگاه اجتماعی) در شخصيّت ابوسويلم پردر وصري ه کرامالً مشرهود اسرت .محمّرد ابوسرويلم قبرل از
تصرّف زمينهاي

توسّر دولت ،از افراد با ن وذ روستا و دارای شخصريّت اجتمراعی براال برود .برالطّبع

خانوادة او هرم از ارز

اجتمراعی برااليی در روسرتا برخروردار بودنرد .طروریکره عبردالهادی کره از

متشخّصين روستا و کشاورز شجاعی بود که در برابر ظلم حکومت مقاومرت میکررد ،از خواسرتگاران
وصي ه بود که بارها و بارها وصي ه را از پردر
زمينهاي

خواسرتگاری کررده برود .امّرا بعرد از اينکره ابوسرويلم

را به خاطر ظلم حکومت از دست داد و وصي ه برای گذران زندگی ناچار بره کرار کرردن
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در زمين ديگران شد ،عبدالهادی ديگر تمايلی به ازدواج با وصي ه نداشرت .وصري ه برا از دسرت رفرتن
زمين پدر  ،ارز

اجتماعی خود را از دست داد و در نهايت به ازدواج با مردی همسرنّ پردر

ترن

داد .همين موقعيّت در رمان جای خالی سلوچ هم برای هاجر دختر مرگان ديده میشود کره بره خراطر
نداشتن وجهه و ارز

اجتماعی و فقر مجبور به ازدواج با مردی مسن و زندار میشود.

نتيجه
 .1دولتآبادی و شرقاوی هر دو از نويسندگان واقعگرا هستند و در آثارشان بسيار از شراير سياسی و محيطی
جامعة خود ت ثير پذيرفتهاند.
 .2اين دو ،از نويسندگان بومی به حساب میآيند که توجّه به روستا در آثارشان بازتاب زيادی دارد.
 .9در اين دو رمان ،خواننده به اين نتيجه میرسد که فرهنگ روستا در اکثر مناطق به هم شباهت دارد.
 .4در هر دو رمان نق

و جايگاه زن در حدّی است که آنها را در حدّ قهرمانان داستان قررار داده اسرت .همرة

شخصيّتهای زن ،سمبلی از اوضاو اجتماعی روستائی خود هستند که از زبان روستا سخن میگوينرد و آيينرة
تمامنمای آداب و رسوم روستا به شمار میروند .چه بسا تصوير زن در برخی از حوادث رمان ،مت ثّر از تجارب
شخصی يا ديدگاه فردی نويسنده نيز باشد.
 . 3اعتراض روستائيان به اصالحات ارضی و مقاومت آنها در برابر ظلم تا پای جان ،از نقاط قابرل توجّره اسرت.
عالوه بر اين ،نظام حاکم حکومتی بر وضعيّ ت روستا ت ثير مستقيم دارد ،اصالحات ارضری در هرر دو داسرتان،
کشاورزان را مجبور به انتخاب راههای ديگر برای ادامة زندگی چرون مهراجرت بره شرهرها و روی آوردن بره
شغلهای کاذب کرده است.
 .6اين دو رمان ،روايت دردمندانهای است از روستائيانی تهيدست که برای بقا ،با انرواو مشرکالت و سرختیها
مبارزه میکنند .از ديدگاه دو نويسنده منش فقر روستائيان ،نظام حاکم بر جوامع روستائی میباشد.
 .7از مسائل قابل توجّه در اين دو روستا مس لة آب و آبياری است که بسياری از صحنههای اين دو رمان را بره
خود اختصاص داده است .وابستگی شديد روستائيان به زمين و آب وجهاشتراک و هويّت هر روستائی اسرت،
دفاو هر روستائی از آب و زمين دفاو از هويّت و شرف خود اوست .مقاومت مرگان و ابوسويلم اين مسر له را
ت ييد میکند.
 .3از ويژگیهای مشترک روستا در اين دو رمان ،وابسرتگی شرديد روسرتائيان بره زمرين اسرت؛ زمرين نره تنهرا
وسيلهای برای امرار معا  ،بلکه معيار سنج
نيست از ارز

هويت ،شرف و شخصيّت در روستا است؛ هرکره مالرک زمرين

و موقعيّت اجتماعی برخوردار نيست.
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توسرر
 .3موضوو تطبيق رمانهای روستا علیرغم اهميّت بسيار ،تاکنون  -در حدّ بررسیهای بره عمرل آمرده ّ
نويسندگان مقاله  -مورد توجّه پژوهشگران دانشگاهی قرار نگرفته است و شايد تازگی رشتة ادبيّات تطبيقی در
دانشگاههای کشور در اين امر نق

داشته باشد .اين مقالره میتوانرد افقری ترازه فرراروی پژوهشرگران ادبيّرات

تطبيقی باز گشايد.
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أد أللریف أللروألیت أللعربی وأللفتیسی ؛ دیألس مرتین بنی ألریض للشرقتوي و جتي ختيل سلوج
ل ولتآبتدی
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سی ألبرألهی آیما

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة آزاد اإلسالمیة يف کرج

شهرزألد ف وزيمد مي

خرجية ماجستري ،جامعة آزاد اإلسالمیة يف کرج
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