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و شرقاوی  األرضهای عربی و فارسی؛ بررسی تطبيقی روستایی در رمان ادبيّات

 *آبادیدولت جای خالی سلوچ
 

 آرمند ابراهيم سيّ
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ی،عرب ادبيّاتاستاديار گروه زبان و 

 مندمیشهرزاد فيروزی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، یعرب ادبيّاتارشد زبان و کارشناس

 

 چکيده
و  هداستانی مطرر  برود ادبيّات های مهمّشاخهادبيّات روستايی به عنوان يکی از زيرجوامع مختلف،  ادبيّاتدر 

تروان از عربری مری ادبيّاتدر  اند.زرگ در اين مورد آثاری را به رشتة تحرير درآوردهبسياری از نويسندگان ب

که روستای کودکی خرود را برا ماجراهراي   نام برد األرضمصری خالق رمان  نويسندة الشّرقاوی عبدالرّحمن

که آثرار   آبادی استعرصه محمود دولت ادبيّات فارسی در اينکشد؛ و از نويسندگان مشهور به تصوير می

روستايی بره نرام  جای خالی سلوچدر رمان  معروف ساخته است؛ او ،ایاقليمی و منطقه او را به عنوان نويسندة

 کشد.سلوچ به تصوير می را با مشکالت خانوادة «زمينج»

ون: جايگراه زنران، فقرر اين مقاله با رويکردی تطبيقی پس از تحليل دو رمان مذکور، به موضروعاتی هم ر

دو  آن توجّرهنويسنده،  گرا بودن دوو واقعپردازد مردان میو ظلم دولت روستائيان، آب و آبياری، نق  زمين

 نمايد.میوستائيان در برابر ظالمان را بازاستواری ر ت جايگاه زنان در دو رمان، روحيةبه آثار بومی، اهميّ
 

 آبادی، زمين، آب، زن، فقر.، محمود دولتالشّرقاوی دالرّحمنعبروستايی،  ادبيّات واژگان کليدی:

 

 

                                                           
  93/6/1931 تاريخ پذير :    1/4/1931 تاريخ دريافت:*. 

 Shams1516@yahoo.com :رايانامة نويسندة مسئول

 



 1931 پاييز، 7وّم، شمارة نامة ادبيّات تطبيقی، سال دکاو  /2
 

 پيشگفتار .9

آنان  توجّهکه بيانگر  شودمردم روستايی ديده می تصويرهايی از روستا و نويسان،در آثار بيشتر داستان

 برومی، ت زنردگی، اوضراو و احروال اقليمری وروسرتا اسرت. کي يّر ةفرهنگ عامّر ها وتبه رسوم، سنّ

نويسری داستان» تروان ديرد.مریجغرافيايی روستا را به ت صيل، در اين آثار  ت طبيعی وو موقعيّ توضعيّ

زندگی انسران در محرير روسرتا کره و موضوو آن واضح در قرن بيستم ظهور کرد، روستايی به شکل 

ع بررای خاطر در اختيرار گررفتن آن منرابه های انسان با طبيعت بدربردارندة روابر اجتماعی و درگيری

 ( 11: 2339ين، الدّ)مجدی وهبه نقل از زين« باشد.میخود است، 

نويسان غربی کره در از ميان داستان»ی در آثار ادبی جهان داشته است. روستايی نمود خاصّ ادبيّات 

اند، تامس هاردی نويسندة انگليسی و پرل باک خانم نويسرندة آمريکرايی پرآوازه نوشتن اين نوو رمان

امرين فقيرری هرر سرره از  و حمرد محمرودا ،آبرادیانرد. محمرود دولتنوبرل، را نرام بررده ايزةبرنردة جر

های روستايی و زنردگی هايشان به مسائل و موضووهر سه در داستان اند وهای ايران برخاستهشهرستان

 (923: 1931)ميرصادقی، « اند.ن پرداختهدهقانا

طروری کره ايرن نروو ه بهرره نمانرده اسرت، برروستايی بی تادبيّاهای عربی هم از ها و داستانرمان

حسرين  محمّرداثر  «م.1319زينب، »ان است. رمدست آوردهه عرب ب ادبيّاتای در جايگاه ويژه ادبيّات

هايی که ترين رماناز مهم» لين رمان در اين موضوو به شمار آورد.توان اوّمیمصری را  هيکل نويسندة

اثرر  «نتئا    ألرییات  یومیات »برر دارد و زنده از روستا را در هايی واقعیو اشاره به طبيعت روستا پرداخته

اثرر  «أباو مدا وی»عبردالحليم عبردا ،  محمّرداثر  «بعا  أللرارو »طه حسين،  اثر «دعتء أللکروألن»توفيق الحکيم، 

اثررر  «أللفاح »و  «ألریض»اثرر ثرروت اباظرره،  «ماا ألوااو  يءشا»و  «هاتی  ماا ألریات »زکری عبرردالقادر،  محمّرد

 .(33: 2336)بدر يوسف، « باشدمیاثر يوسف ادريس  «أللعی »و  «ألحلرأل »و  الشّرقاوی عبدالرّحمن

نخسرت: »خاص به روستا مرتبر به ايرن دو عامرل اساسری اسرت:  توجّهممدو  طه معتقد است اين 

کشراورز عامل موضوعی که مربوط به ترکيب اجتماعی جوامع عربری اسرت، از ايرن جهرت کره قشرر 

اجتمراعی  م: عامل ذاتی کره مربروط بره گذشرتةگيرد. دوّبر میت کشورهای عربی را درت جمعيّاکثريّ

 .(33: 1339)ممدو  طه، « يافتة روستا هستندنويسانی است که پرور نتعداد زيادی از رما

تا و داستانی است که به موضروو زنردگی انسران در محرير روسر ادبيّاتروستايی نوعی از  ادبيّات 

پرردازد. از ز منرابع آن میخراطر اسرت اده اه هاي  برا طبيعرت برروابر اجتماعی او در روستا و درگيری
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جهران بروده اسرت از جملره در  ادبيّاتنويسندگان بزرگ در  توجّهموضوو روستا همواره مورد  ديرباز

  عربی. ادبيّاتفارسی و  ادبيّات

قران و که ايرن خرود، بررای محقّ و روستا پرداخته استعربی به موضو ادبيّاتآثار بسيار زيادی در  

 را ايجراد نمروده «ادب الرّيرف»روستا بره عنروان  ادبيّاتو بررسی  تحقيق، نقد نويسندگان عرب انگيزة

حسن عبدا  است که موضروو روسرتا را  محمّداثر  وألیا  أللعربیا یف   أللر  أللر  اين آثار، کتاب  است از جملة

قرانی کره بره بررسری موضروو است. از ديگر محقّو از چند ديدگاه بررسی کرده سنده در آثار چند نوي

نشررية  در «صاوی  أللرریا »ممدو  طه إيناس است که تحقيق او با نام اند داستانی پرداخته ادبيّاتروستا در 

سری و ررب به یوألیت  یوسف إدییسم در کتاب  با نام ه الدّينبه چاپ رسيده است. دکتر نوال زين ألملستربل

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

به موضوو روسرتا پرداختره و معتقرد اسرت کره روسرتاهای مصرر برا تمرام  وألئیاونأللر  وألیا  و أللر  که در کتاب 

  نويسان بزرگ بوده است.رمان توجّهجوانب  هميشه مورد 

 انه تحقيرق روسرتايی اسرت امرا مت سرّ  ادبيّات ثار بسياری که جزء حيطةبا وجود آ فارسی ادبيّاتدر 

هايی کره گراهی در براره انجرام نگرفتره اسرت، جرز تحقيقرات پراکنرده و مقالرهجامع و مدوّنی در اين 

 ها به چاپ رسيده است. روزنامه

 اتادبيّربره موضروو توصري ی پرس از بررسری دو رمران مرذکور  -اين مقاله برا رويکرردی تحليلری

 حيطرةايرن مکترب،  پرردازانپرردازد. نظريرهمکتب آمريکرايی مری از منظرصورت تطبيقی ه روستايی ب

پذيرنرد تطبيقری مری ادبيّراتپژوهشی در  عمدة های ثيرات ادبی را به عنوان يکی از زمينهت ارتباطات و

 دنرورزانه اصرار نمیگرايشواهد اثبات سان که بر يافتن مدرک تاريخی ور، بدينتمنتها از منظری فراخ

بيشرتر برر  هاسرت وانسران دبی ناشی از رو  مشترک همةها بين آثار اد که برخی از شباهتنپذيرمیو 

هنرهرای  های دان  بشری ودر ارتباط با ساير شاخه ای جهانی ورا به عنوان پديده ادبيّاتآن است که 

ت و ت و بعد به انسرانيّيّت به ملّبشر است از قوميّطبيعی تاريخ  ل نشانة توسعةاين تحوّ .فی نمايدزيبا معرّ

صرورت ه روسرتايی بر ادبيّراتت اسرت کره موضروو در پی اثبات اين واقعيّر مقاله ،سرانجام (1).تبشريّ

توان از های روستايی بسياری را میر پژوهشگران دانشگاهی کاويده شود و رمانتواند توسّتطبيقی می

و عناصر روستانشينی و فرهنرگ برومی در  ها، آدابتد. وانگهی سنّتطبيقی بررسی کر ادبيّاترهگذر 

 تروان از ايرن عناصرر مشرترک در توسرعةبسرا ببسياری از جوامع بشرری مشرترکات فراوانری دارد و چه
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ها نمناسبات انسانی کشورها است اده کرد و نويدبخ  گشاي  روابر برين کشرورها و گ تگروی تمردّ

 بود.

ی فرهنرگ برومی ايرران و طرور کلّره و بر ها، آدابت. سن1ّن است که: های اصلی تحقيق ايرس پ

فی فرهنگ روستائی چه ميرزان . نق  دو نويسنده در معر2ّمصر تا چه ميزان با يکديگر مشابهت دارد؟ 

اند يرا بره  را  داشرته. دو نويسنده در ترسيم اوضاو و احوال روستائيان در چه مواردی با هم ات9ّاست؟ 

 اط مشترک دو نويسنده در ادب روستائی در چه مواردی بوده است؟بيان ديگر نق

 ای از دو رمانخالصهفی نویسندگان و معرّ .2

 الشّرقاویحمن الرّعبد .2-9

)خ راجی، « زاده شرد (م.1323) در روستای دالتون استان منوفيه مصرر در سرال الشّرقاویحمن الرّعبد»

ی خود به پايان رساند، و قرآن را در کنار فقيه روسرتا ح ر  تعليمات ابتدائی را در روستا». (123تا: بی

نرد،  که در قاهره به تحصيل مشرغول بود عبدالرّحمنکرد سپس به مدارس دولتی رفت. برادران بزرگتر 

توانسرت مری عبردالرّحمنهرايی را برا خرود همرراه داشرتند، گشتند کتابمیهر تابستان که به روستا باز

گونه با نام و آثار بزرگرانی هم رون: طره ها را بخواند؛ و اينيسندگان آن کتابها و نام نوعنوان کتاب

« لمن لروطی آشرنا شرودحسرين هيکرل، و مصرط ی ا محمّرداد، احمد شوقی، محمود العقّ عبّاسحسين، 

 .(43: 1333)کمال، 

ری وجا گذاشت؛ طره ها و نويسندگان در زندگی ادبی شرقاوی ت ثير بسياری بآشنايی با اين کتاب

پردر و بررادران بزرگترر  عالقمند شده بود، ولی با اصرار  ادبيّات که شرقاوی به تحصيل در دانشکدة

. از دانشرکدة م1349در سرال »شررقاوی . (46همان: نک: حقو  رفت ) برای ادامة تحصيل به دانشکدة

 .(123تا: بی )خ اجی،« ت دو سال به قضاوت پرداختالتحصيل شد و به مدّحقو  دانشگاه قاهره فارغ

داشرت پرس از دو سرال قضراوت از آن دسرت  ادبيّراتشديدی که بره  ه خاطر عالقةب عبدالرّحمن 

کار کررد، بعرد  «خار» ةو سپس مجلّ« طلیعاه» ةکشيد و به نويسندگی روی آورد؛ در آغاز کار  در مجلّ

یوز » ةمردير مسرلول مجلّر مشغول شد. بعدها «هألجلمهویی»و سپس  «ع أللش  » يوليو در روزنامة 29 از انقالب
 مشغول شد. «ألرهرأل » شد، سپس در روزنامة« أللیوسف

ت اليّرهای ادبی به فعّنويسی است که در اکثر زمينهنامهو نماي  نگارشرقاوی اديب، شاعر، روزنامه

نررويس و نامررهای نرروگرا، نمرراي شررته، او نويسررندهجررا گذاه پرداخترره و آثرراری مانرردگار از خررود برر

 و در بيشتر مواقع مرد دولت است. ری سياسی ، منتقد و مت کّيسی خالّنوداستان
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در ديروان  «ئیس تروماتنإلا  أللار   يماا أ  مرار »مشرهور  دارای دو ديوان شعری اسرت، قصريدة شرقاوی

متثات  ألحلر یا  »، «.  2691أللفت  مهارألن »، «.  2691مأست  مجیل  »وان تهای او مینامهنخست اوست. از نماي 
ألرا  »و  « . 2619سار ألررار أللد  »، «.  2696ألحلسنی شهی أل ألحلسنی ثتئرأل و »، «.  2696عکت  وطين»، «.  2691
از  «أنیاح  صار  »و  «أیض ألملعرکا »هرای داستانی به نام را نام برد. دو مجموعة «.  2691زعای  أللفحنیانی  عرأليب

 او به چاپ رسيده است. 

قلاو  ختلیاا  »، «.  2611شاوألی  ألولیفاا  » ،«.  2691ض ألری »هررای شرررقاوی خررالق چهررار رمرران برره نررام
 (171-73-12: 1333العسيلی، نک: است. ) «.  2691أللفح  »و  «.  2611

ثاوی  أللفکار »فرسرايی کررده اسرت. از جملره و سياسی هرم قلم شرقاوی در خلق آثاری دينی، مذهبی
از آثار سياسری  و... «. 2699 رانیإمت  ألملت   ي  عل»و  «. 2611قرألءأل  ف  أللفکر ألإلسحم  »، «. 2619ألإلسحم  

 را نام برد. «. 2661 يح  أللعتملبتن ونج وأللس  »توان او می

ی برررای حلّرد برا نوشررتن، راهگرايانرره اسرت کره سررعی دارشررقاوی يکری از پيشررگامان مکترب واقع

ر بيشرتر آثرار  ر از زندگی روستايی بوده، از روستاهای مصر دمت ثّ اوخود پيدا کند.  مشکالت جامعة

 1373) به وضو  آشرکار اسرت. در سرال أللفاح و  ألریضگرفته است. اين موضوو در دو رمان الهام می

 ر کارگردان معروف مصری شاهين يوسف به فيلم سينمايی تبديل شده است. توسّ ألریضرمان  (م.

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

 ت در تعبير از عواطف و حقايق متمايز است.يّو بودن  به اخالص و جدّمتنوّ

 آبادیمحمود دولت .2-2

آباد از توابرع ( در روستای دولتهر.   1913سول در سال )آبادی فرزند فاطمه و عبدالرّمحمود دولت

را در همين روستا سپری شهرستان سبزوار ديده به جهان گشود، روزگار کودکی و تحصيالت ابتدايی 

ام انباشته است از کرار دوران کودکی و نوجوانی و جوانی»کند: میرا چنين توصيف  کرد. او خود آن

دنبال کار و کرار و در آرزوی ه جا بسنگی زندگانی در س رهايی همهو تجربه و غربت و اندوه و گران

« کرودکی و نوجروانی و جروانی بودنرد تهايی کره بري  از ظرفيّرت و تحقير و رنجرهانيده شدن از ذلّ

 .(131: 1963)چهلتن و فرياد، 

ترا کرار در  اشریآبادی از همان کودکی انواو کارهای سرخت را تجربره کررد. از جملره ک ّدولت 

آبادی در اوايل نوجوانی بيمار شد و برای معالجره بره مشرهد دولت»يماری شد. پنپه که دچار ب کارخانة

مراه پدر و مادر  عازم عتبرات عاليره گرديرد و پرس از بازگشرتن در تهرران بره رفت و بعد از آن به ه
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آثرار چخروف و  تی بعرد بره مطالعرةت با تئاتر آشنا شد و مدّت اقامت گزيد که در اين مدّصورت موقّ

 .(29: 1979)قربانی، « صاد  هدايت روی آورد

های نويسرندگی هی آشرنا شرد. جرقّرآبادی کار در دوبله و تئاتر را تجربه کرد و با محافل ادبدولت

وقتری آثرار صراد  »گويرد: براره میتا جرايی کره خرود در ايرن  آبادی نمودار گشتکم در دولتکم

هدايت را خواندم، يقين کردم که نويسنده خواهم شد. شايد بره ايرن سربب کره درآثرار هردايت، هري  

ات و ار هردايت بره انبروه تجربيّرديدم و شرايد از ايرن جهرت کره آثرای بين خودم و محيطم نمیفاصله

تواننرد دارای ارز  و هايی در ذهنم دامن زدند که تا آن لحظه بره فکررم نرسريده برود کره میاندوخته

)چهلرتن « هايی بنويسرمت باشند. بعد از آن بود که حس کردم جرات دارم قلم بردارم و سياه مشقاهميّ

 .(133: 1963و فرياد، 

برازيگر  (هر.   1939)تا سال  تئاتر آناهيتا را گذراند که دورة( ر.  ه 1943) آبادی از سالدولت

اثررر  ،هايی سرر يدشررب نامررةکرررد؛ از جملرره بررازی در نماي  دی را بررازیهررای متعرردّتئرراتر بررود و نق 

 ةقصرّ ی آغاز کرد و داستان کوتراه طور جدّه نويسی را ب، داستان(هر.   1941)در سال  داستايوفسکی.

ادبرار، هجررت های آبادی با نوشتن داستانآناهيتا به چاپ رساند. دولت ةسال در مجلّرا در همين  شب
 ادبی خود را پربار کرد. ، کارنامة(هر.   1942) تا سال های خستههای بيابانی و سايهسليمان، اليه

بران، گاوارهاسرت؛ داسرتان  (هرر.   1943) آبرادی درسرالت دولتاليّمحصول فعّ س رداستان بلند 
« بره رشرتة تحريرر درآورد( هرر.   1943ترا  1946) هایرا در فاصرلة سرال رويباوسنه بابا سبحان و باش

 .(3: 1979)قربانی، 

( آغاز کرد .م 1363(، )هر.   1943را در سال ) کليدرترين اثر خود آبادی نگار  معروفدولت 

ول انجاميد. ايرن رمران ترا کنرون ( به ط.م 1331)(، هر.   1962جلدی تا سال ) دهکه نوشتن اين رمان 

 های مختلف دنيا ترجمه شده است.بارها تجديد چاپ شده، به زبان

 هر. 1939) را در سال باشد که نگار  آنمی جای خالی سلوچآبادی ديگر آثار معروف دولت از 

 نرک:را بره چراپ رسراند ) لرين برار آناوّ ،انتشرارات آگراه (هرر.   1937) شروو کرد و در سال ( 

ر سرليم عبرداألمير توسرّ  های فرانسوی، آلمانی، سروئدی و اخيرراًاين رمان به زبان .(4تا: عبداللهی، بی

 حمدان به عربی ترجمه شده است.

هايی در مررورد منرراطق روسررتايی و عشررايری، خررود را در زمرررة آبررادی بررا نوشررتن داسررتاندولت 

آبررادی در هايی کرره دولتو موضرروو مسررائل»ای و بررومی قرررار داده اسررت. نويسرران ناحيررهداستان
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هاي  بره کرار گرفتره، همره مربروط اسرت بره روسرتا و روستانشرينان و از ايرن نظرر، آثرار او از داستان

هايی نويسری اسرت برا مضرامين و موضروورمان». او (926)همران: « های بارزی برخوردار استويژگی

هرای سرالمت ن رس در زمرانی در رمان ت وانگيز، اين صرحّت و سالمتی ستاي بديع روستايی و صحّ

 .(927: 1931)ميرصادقی، « نمايدچهره می جای خالی سلوچو  کليدر

رآورده، از تحريرر د است که آثار زيرادی بره رشرتة ادبيّاتهای ت ثيرگذار در آبادی از چهرهدولت

هوی بخت مرن امامزاده، هجرت سليمان، عقيل، آ دستةققنوس، پای گل: بزرگ ديگر آثار اين نويسندة
روز و شرب  مرردم سرالخورده، سرلوک، شردةروزگرار سپریسپنج، تنگنا، ديدار بلروچ،  کارنامةگزل، 

 باشد.می ،يوسف، آن ماديان سرخ و نون نوشتن

 األرضداستان  .2-3

خراطر زمرين اسرت. ه اهالی يکی از روستاهای مصر برا دولرت، بر يت دردمندانة مبارزةاين داستان حکا

خراطر ن روذ انگلسرتان و ه کره مصرر بر (م. 1392) ز لحاظ زمانی مصادف است با سالحوادث داستان ا

 کرد.ت بحرانی اجتماعی را سپری میحکومت مستبد ملک فلاد وضعيّ

تابستانی از قراهره بره شود که برای سپری کردن تعطيالت میداستان از زبان راوی دوازده ساله نقل 

ا  و يرا انگليسری های آن و لهجرةاز قاهره و زيبائی دوستان  گردد. او انتظار دارد کهمیروستاي  بر

خالف انتظار  صرحبت دوسرتان  ا برت مصر شده سلال کنند؛ امّمسائل و مشکالتی که گريبانگير ملّ

ابوسويلم است و اينکه وصر يه چنرد سرالی را  محمّددختر  «وصي ه»در مورد دختر زيبای روستا، به نام 

کررده و اکنرون بره ی میم هنرستانی در قاهره است زندگر خواهر  که معلّدر شهر نزد خواهر و شوه

 کند.میشهری صحبت  مانند دختران شهری است و به لهجة به  گشته و طرز پوششروستا باز

آن دو حردود  .افتردکودکی خود با وصي ه که چند سالی از او بزرگتر است می راوی به ياد خاطرة

ناوی»اند که شريخ روسرتا اد بازی بودهعروس و دام شغولم ش  سال پي  در مسجد روستا  «شريخ الشرّ

کند، پس از آن ماجرا آن دو از بازی با هم م را بر آنان تالوت میبيند و آيات عذاب و جهنّآنها را می

 رود.تحصيل و وصي ه به همان شهر به منزل خواهر  می قاهره برای ادامة شوند. راوی بهمحروم می

فنردی ا محمّردت زن در داستان است که عبردالهادی پسرر عمروی راوی و رين شخصيّوصي ه بارزت

دهد، چون بيشتری نشان می افندی عالقة محمّدا وصي ه به روستا، هر دو از طرفداران او هستند. امّ ممعلّ

ا پدر وصري ه بره هرر دو م است امّپوش  او به مانند جوانان شهری است و هم ون شوهر خواهر  معلّ

 دهد.ستگار جواب رد میخوا
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د گوينربينند و بره او می اقی عبدالهادی را میآيند به طور اتّدر شبی که م موران مرکز به روستا می

آبياری از ده روز به پرنج روز تقليرل پيردا کررده و بره همرين دليرل  که به کشاورزان خبر دهد که دورة

 کنند.را برای بازداشت می شود و م موران اسم اوعبدالهادی با م موران درگير می

هرا و محصوالتشران از داننرد کره زمينچرون می ،شروندنگرران و خشرمگين می خبرردار روستائيان

ای بره شوند. بنابر توافقی، همگی نامرهمیتشنگی خواهد خشکيد و اهالی روستا بي  از پي  دچار فقر 

آبياری به مرکرز  ی تجديدنظر در دورةنويسند که خواستة مردم را برارکز در روستا میم مور م «عمده»

 ادبری در شريوةهم به بینويسد، ولی عمده او را متّفندی نامه را به اسلوب فصيح میا محمّدالو دهد. اطّ

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

رسرانند و مرتن نامره را محمرود ه مرکز، به امضای مردم روسرتا میت بهتر نوشتن اعتراض روستائيان بنيّ

 نويسد.بک جاسوس مرکز می

 توجّرهلری در آنجرا، مبرد و بعرد از چنرد روز معطّافندی با مشکالت زياد نامه را به مرکز می محمّد

ه بررای دّآهرن و ايجراد جراهايشان را بررای احرداث راهد زمينمتن نامه که نوشته شده روستائيان موافقن

 گردد.میشود و بعد به روستا بردهند، می صل شدن به قصر پاشا به دولت تحويلمتّ

آب  حجم شردنکم توجّهرود مدر صبح روزی که عبدالهادی برای آبياری زمين خود به مزرعه می

ر بيشرت افندی برای اسرت ادة محمّدشود که دياب برادر می توجّهگيری مشود، بعد از پيجوی زمين  می

از آب، راه آن را سد کرده است و اين مسئله باعث درگيری شديد بين ايرن دو، سرپس مرردان و زنران 

شوند و در نهايت دياب و عبدالهادی پس از نجات گوساله کره تعداد زيادی زخمی می .شودروستا می

شروند کره میم عبردالهادی مصرمّ کنند و همة اهل روستا به توصريةده است، با هم آشتی میدر چاه افتا

 توجّرهاند، از بين ببرند. پس از ايرن کرار مر موران مها گذاشتهموانعی را که م موران بر سر آبياری زمين

فرستند ابوسويلم را به زندان مرکز می محمّدشده تعداد زيادی از آنان و هم نين دياب و عبدالهادی و 

در نتيجرره  .کننرردالو پيرردا میقرراهره اطّرر هررای سياسرری مررردم درتاليّررهررا در زنرردان از اوضرراو و فعّو آن

 شوند.های مخالف حکومت، آنها از زندان آزاد میافندی با روزنامه محمّدنگاری نامه

فرستد. اين برار همگری برا هرم آهن را به روستا میتی حکومت دوباره وسائل احداث راهپس ازمدّ 

نرد. در همرين روزهرا عمرده در روسرتا فروت اندازوسائل را شبانه به رودخانه می شوند و همةحد میمتّ

فرستد که برين ايرن مر مور و را به روستا می «الشّاويس عبدا »کند و حکومت م مور جديدی به نام می

الو مرکز از اين مراجرا مر مور را بره بعد از اطّ .شودای برقرار میاهالی روستا ارتباط عاط ی و صميمانه
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يرد که در روستا کالنتری ت سيس کند. مردم از اين کرار عصربانی گکند و تصميم میمرکز احضار می

جرار، حکومرت وسرائل جديرد ا پس از ايرن کشراک  و کلنشوند؛ امّشوند و با م مورين درگير میمی

پردازنرد. هرای کشراورزان میآهن به غصب زمينفرستد و کارگران راهیآهن را به روستا ماحداث راه

شرود ين درگيرر میرگردد، او با مر مور حکومت غصب میوصي ه هم توسّابوسويلم پدر  محمّدزمين 

 پردازد.خود به کشاورزی می ناچار روی محدود زمين باقی ماندة ابوسويلم به .بر نداردای درا نتيجهامّ

در هنگام زندانی بودن پدر به دليل فقرر مرالی بره ناچرار روی زمرين ديگرران مشرغول کرار  وصي ه 

دهد، چراکه داشتن زمرين در روسرتا را در روستا از دست می کار ارز  اجتماعی خودشود، با اين می

اجتماعی افراد است. از آن به بعد عبدالهادی که از خواستگاران وصي ه برود، برا  ت و طبقةشخصيّ نشانة

 نرد.آيمریمردم روستا به ناچار با شراير جديد کنار  شود.ا ، از ازدواج با او منصرف میوجود عالقه

 برد.خود به قاهره برای شروو سال تحصيلی جديد به پايان می راوی داستان را با س ر دوبارة

 جای خالی سلوچ .2-3

ای روسرتايی اسرت کره کرانون اصرلی ايرن داسرتان ، روايت دردناک خانوادهجای خالی سلوچداستان 

ستر اصلی داستان، مربروط بره کوير است. ب در حاشية« زمينج»زندگی خانواده سلوچ در روستايی به نام 

بره بعرد در روسرتاهای  (هر.   1941) اصطال  انقالب س يد از سال دوران اجرای اصالحات ارضی به

 کشور است.

يرافتن درآمرد مالکران در پیخررده فروشند ومی ها رازمين در پی اصالحات ارضی، مالکان بزرگ

ها معروف بره های ده که قسمتی از اين زميننکنند که با يکدست کردن زميهايی طر  میبيشتر، نقشه

کاری و وارد کردن تجهيرزات مکرانيزه است اده از تسهيالت دولتی برای پسته است، زمينة( 2)«خدازمين»

 به روستا را فراهم کنند.

کشيده که با رفتن سلوچ بررای ل داستان است. زنی کاردان و محنتت اوّمِرگان زن سلوچ، شخصيّ

رود. هنگام صربح وقتری کره مرگران سرر از برالين برداشرت، بره   به جنگ روزگار میاح   خانواده

سرلوچ  .خوابيد رفت، ولری سرلوچ را آنجرا نيافرتهای گذشته را آنجا میسرتنور جايی که سلوچ شب

زنرد و ن غيرب  میمالی بود که بر اثر فشار بيکاری و نادانی، ناگهراورو تن یپدر خانواده، کشاورز، مقنّ

 شود.خاطرات ، حضوری در داستان از او ديده نمی م او و سايةجز اس

پسرر  عبّاس. استو هاجر  ، ابرواعبّاسهای حاصل زندگی مشترک سلوچ و مرگان سه فرزند به نام

 .دنرکد و بيشتر اوقات  را پای قمار سپری میهدو تن به کار نمی ردی دابزرگ خانواده، شرارت خاصّ
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و دختر خانواده، هاجر  داينممی عبّاستر از تر و عاقلکاری است،کوچکتر  عبّاسابروا که دو سالی از 

 «علری گنراو»مرگان او را از روی فقر و ناچاری به عقرد  رد.سال دا سيزدهکمتر از  ،استکه رفيق مادر 

حنة آورد. صمیدر رد،ه داو زنی نازا به نام رقيّ استخود مرگان  سنّهمام ده که شايد مرد صاحب حمّ

 های دردناک داستان است.عروسی هاجر از صحنه

 ،(9)چوبای پنبرهکه دو برادر را بر سرر پشرتهتا جايی است فقر با زندگی خانوادة سلوچ عجين شده

هايی را کره ابرروا برا سرختی و برا انبرر چوبپنبره ،دنککه زورگو سعی می عبّاس اندازد.میبه جان هم 

 عبّراسو  کنردمیابروا ممانعت  .را به ن ع خود ب روشد ام کند و آنبه اسم خود تم ،شکسته جمع کرده

 هاي  گرو برا دنردان بيندمیوقتی مقاومت ابروا را  .دنزرحمی کامل برادر کوچکتر خود را میبی با

داری کره گنردم بره سرلوچ ابروا قبل از درگيری با برادر  از ساالر عبدا  زمين گيرد.میرا گاز  ابروا

لی جهاز مرگان را بگيرد، کترک م صرّ  به جای آن چند ظرف مسی باقيماندة بود و قرار بود قرض داده

با مرگان درگير  ه استخورده بود. ساالر عبدا  وقتی مقاومت مرگان برای ندادن ظروف مسی را ديد

گرفترار خشرم ا ابروای بي اره ، امّکندمیمرگان را ترک  ساالر خانة ،هادر ميانی همسايه و با پا شودمی

 .شودمیساالر عبدا  

که علی گنراو دادند تا جايیتن به هر کاری میاقل روزی، سلوچ برای خوردن حدّ اعضای خانوادة

را نزد پسر عموی خود سردارِ سراربان بره عنروان  عبّاسبرای تصاحب هاجر به مرگان قول داده بود که 

عبّراس بره هنگرام شرترچرانی  .کندکارخود مشغول  امساربان شتر به کار گيرد و ابروا را در گلخن حمّ

 بررد، خرود قربرانی کينرةه کرار میکه برای جدا کردن يک شتر مست از شتر ديگری، خشونت بزمانی

در حرين فررار  عبّراسکنرد و حملره می عبّاسبه  ،عبّاسچاقوی  ازخورده شتر مستِ زخم .شودشتر می

شرود. موهراي  که يک شبه بر اثر هول و هراس پير می شودمجبور به پريدن به درون چاه متروکی می

شرود. از آن ماند و بعدها در روستا به پَشرمال معرروف میها الل میتيک دست س يد و زبان  تا مدّ

 ماند.همه شور و شيطنت، جسم و روحی رنجور وبال گردن مادر باقی می

کدسرت ... بررای ير عبدا ، ذبريح ا  ودا(، ساالخ)کد ميرزا حسن ؛مالکانابروا بعد از توافق خرده

کاری و در پری آن های صاحب مالرک، بررای پسرتهزمين گرفته تا زمين های زمينج از خداکردن زمين

ميرزا حسرن و شررکاي   .تراکتوری شد که ميرزا حسن وارد ده کرده بود ولت، رانندةگرفتن وام از د

ها با رغبت و بعضری از سرر ناچراری، که بعضی از آنهای باير روستائيان کردند شروو به خريدن زمين

ا دهد امّرمرگان به اين کار رضايت نمی .کردندهای خود را واگذار میگرفتنند و زمينپولی اندک می
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کنند. مرگران کره راضری بره از دسرت دادن و ابروا پنهان از چشم مادر، سهم خود را واگذار می عبّاس

عليرل و پيرر در آن  عبّراسکنرد و برا روی زمرين خرود گرودالی میقطعه زمين خود نيست برا اعترراض 

ی علری گنراو دامراد مرگران بررای بيررون آوردن تال  ميرزا حسن و ديگر اهالی روسرتا حتّر .نشيندمی

بررد و او را بيررون شرود. ابرروا بره مرگران يرور  میفايده است تا اينکه ابروا وارد عمل میمرگان بی

کرار يکسرره شرده برود، »افترد. مریبنردد، تراکترور بره راه تراکترور می ا به بدنةکشد و با طنابی او رمی

چ شريرت کررد ابررواکررد تراکترورچ چره میزمرين ايسرتاد، چره می يکپارچه شدن خدا ت به نظارةجمعيّ

 .(942: 1977آبادی، )دولت« حاللچ
اهرالی ده از ميررزا حسرن  کند،کشاورزی گرفته بود به شهر فرار می ميرزا حسن با پولی که از ادارة

آيند، يکی از شرکای ميررزا حسرن شرتری کنند. روزی که م موران از شهر میو شرکاي  شکايت می
ت کم آب شدن کاريز، به چاه افتادن شرتر اندازد تا م موران گمان کنند، علّرا در چاه اصلی کاريز می

 شوند.تلمبه می کار شود، م موران مانع ادامةی قطع میآب کاريز به کلّ .است
 ،گيرند برای پيدا کردن سرلوچ بره شرهر برونردبعد از آشتی مرگان و ابروا، آن دو با هم تصميم می

کنرد. هنگرام سرحر روزی کره عرازم رفرتن بره شرهر چون شنيده بودند که او در معدن شاهرود کار می
کراريز  ه دست از دهنرةل ببيند که بيمرگان مردی را میاست.  شدند آب کاريز باز شده توجّهبودند، م

ا  پيدا نبود، از شروالي ، کپران خرر  راه آب را بايد همو باز کرده باشد، چهره. »است بيرون آمده
)همران: « ای پيوسرته داشرتچکيد، خرون در پنراه پاهراي  کشرالهکه هميشه بر دو  داشت، خون می

433).  

 های مشترک عناصر روستا در این دو رمانویژگی .3

 ش بارز زن در فرهنگ روستایی نق .3-9

ها نظرری گيریدر تصرميم .اسرتت اجتمراعی پرائينی برخروردار بروده روسرتا از موقعيّر در همواره زن

شرود. ايرن تنراقج اجتمراعی ماننرد يرک مررد محسروب میها به هنگام کار توانست داشته باشد امّنمی

 رود. ار شمه ت داستان بترين شخصيّباعث شده در هر دو رمان، زن اصلی

تو مختاری کره ترا قيامرت فقرر بگريری. گريسرتن و گريسرتن. »دولت آبادی در خطاب به مرگان: 

اشک مادرانت در تو مردابی خامو  است. نقبی بزن و رهاي  کن. بگرذار در ترو جراری شرود. روان 

 آواز و توانی بگريری، بره تالطرم درآی. توفرانی ازمیهای همة مادران، کن. خود را روان کن. با چشم

مرکرز ثقرل داسرتان اسرت،  جای خالی سلوچدر  مرگان .(962 همان:« )شيون، اشک، ای دريای خ تهچ

يرک زن روسرتائی باشرد، يعنری بردبراری در  ترين نمونرةیتواند عادّزنی زحمتک  و قدرتمند که می
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ا  و وادهها و ناماليمات و مبارزه با مشرکالت. مرگران در نبرود سرلوچ، بررای ح ر  خرانبرابر سختی

هاي  از مادر گرفته تا نقرا  و جاليزکرار رود. او در تمام نق گذران زندگيشان به جنگ روزگار می

 ی زنی که عشق را تجربه کرده، خوب درخشيده است.ها و حتّو مددکار همسايه

ه خود شهرتی در روستا بر وصي ه در رمان شرقاوی، تيپ دختران روستائی است که با زيبايی خاصّ

در ها نقرر  پررر رنگرری دارد و بيشررتر در کنررار پرردر  اسررت. . او در تمررام صررحنهاسررت ت آوردهدسرر

کنرد. ی مسرائل سياسری بره پردر  کمرک میموران دولرت و حتّرکشاورزی، اعتراض، درگيری با مر 

... برر زنردگی اجتمراعی او اثرر آبی، درگيری با م موران دولتی ول غصب زمين، کمحوادث داستان مث

 د.مستقيمی دار

زبران  های زن، سمبلی از اوضاو اجتماعی روستائی خود هستند که ازشخصيت همةدر هر دو رمان 

بسرا تصروير زن در ند. چه رونمای آداب و رسوم روستا به شمار میتمام گويند و آيينةروستا سخن می

نروان مثرال در عه ر از تجارب شخصی يا ديدگاه فردی نويسنده نيز باشد. بربرخی از حوادث رمان، مت ثّ

شود. اين ، راوی کوچک در برابر وصي ه، زيباترين دختر روستا دچار شکستی عاط ی میاألرضرمان 

 دهد.نيز بين مراد پسر صنم و هاجر دختر مرگان روی می جای خالی سلوچ ا  در رمان اتّ

ک زنری فاضرل و پرا گرردد و نويسرنده مرثالًگاهی دچرار دوگرانگی می األرضنق  زن در رمان 

ه فاحشرگی خضرره از کنرد. البتّرهم ون وصي ه را در تقابل با زنی فاحشره هم رون خضرره ترسريم می

حراکم  اير ويژةک زمين در ارتباط است و از سوی ديگر با شرات اجتماعی روستا و تملّی با واقعيّسوي

 ،)شررقاوی «ی شررفچزمين ندارد، هي  چيز ندارد حتّ س که در روستاهر ک»بر روستا. از نظر شرقاوی 

1333 :43).  

... ظراهر و های فراوانی ماننرد همسرر، مرادر، دخترر، خرواهردر نق  جای خالی سلوچزن در رمان 

 کشاورز و فقير هستند.     اجتماعی، زنان غالباً ه از منظر طبقةشود. البتّمی

 ها، مقاومتها، درگيریانکشاورز .3-2

اعتراض بره نظرام حکرومتی اسرت. در جرای خرالی  و مت، مقاودرگيری از نقاط مشترک هر دو رمان،

ت اجتماعی بررای روسرتائيان ای جز فقر، گرسنگی و محروميّسلوچ، اصالحات ارضی رژيم شاه، ثمره

مرالکين و چند تن از خرده اندبه شهرها رفتههای خود را فروخته، زمين «زمينج»نداشت. مالکين بزرگ 

هرا بررای گررفتن وام از دولرت بررای مالک يگرر زمرين خرردههرا و دزمين ردن خدابه فکر يکپارچه ک

، تنهرا انردها واگذار کردهتن مقداری پول، خدازمين را به آنمردم فقير روستا با گرف. افتندکاری میپسته
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کسی که مايل به واگذاری زمين  نبود و تا آخرين لحظه در برابر اين ظلم مقاومت کرد مرگران برود. 

ه زمين، با چنگ و دندان مقاومت کرد و با ح ر گودالی در آن زمرين و نشسرتن وی برای ح   آن تکّ

را  ا نره تنهرا آنامّر ،دهدپسر فلج  در آن گودال، آخرين تالش  را برای ح   آن انجام می عبّاسبا 

 شود.ابروا شکسته میشدن با بلکه حرمت مادر و فرزندي  هم با درگير  کند،میح   ن

ترا از ميران زمرين انرد آهن بره روسرتا آمردهيروهای حکومتی برای احداث راه، ندر داستان شرقاوی

حرد شرده، در برابرر آنهرا مقاومرت م متّرا هرران برائيرروست .روستائيان راهی به قصر پادشاه احداث کنند

ای برر صرورت م مور کشيده» شود.میولی اين امر منجر به زندانی شدن چند تن از روستائيان  کنندمی

بر زمينی که حدود پنجاه سال اسرتوار برر بوسويلم ا .يد ی مزرعه پيصدای ضربه در فضا ،يلم زدبوسوا

 ؛شوکه شده بود. فريراد زد .های متوالي  بلند شدد. وصي ه گريه سر داد. صدای نالهآن ايستاده بود افتا

هرا را هپنبر خواسرت کره پردر  وفلج شرود و از مرردم کمرک می ،دستی که بر روی پدر  بلند شده

ت ابوسويلم نماد مقاومت و عبدالهادی نماد قهرمران مبرارز در برابرر شخصيّ .(374 )همان:« نجات دهند

ظلم حکومت است. زمانی که م موران حکومت برای گرفتن ماليات و غارت محصرول کشراورزان بره 

کره میهنگرا . در ايرن ميرانگيرردمریو کشراورزان درگيرری در ان، برين آنرها رفته بودندهای آنزمين

کررد، در مقابرل چشرمان دخترر  از مورها مقاومرت می رر موسّرهاي  تابوسويلم در برابر غارت پنبه

مور او را هرم زد و ايرن که مر خواست ها کتک خورد و وصي ه با گريه و زاری از مردم کمک میآن

نتيجره زميرن  غصرب  ا خشم و مقاومت او هم فايرده نداشرت و درامر خشم ابوسويلم را بيشتر کرد. امّ

ل کار  که رئريس نگهبانران برود و در اين راه اوّ شد. ابوسويلم تا پای جان در برابر ظلم مقاومت کرد

را از دست داد، سرپس زميرن  را کره در آن مشرغول کشراورزی برود و در پری آن از ارز  و اعتبرار 

 اجتماعی او کاسته شد.

 فقر و تنگدستی روستائيان .3-3
و  فقرر سرو اسرت وهرای دينری همی برا آموزهشرقاو روستائيان اين دو داستان است. درد مشترک ،فقر

نظام حاکم برر جوامرع  سببه فقری که ب( 636 :1333، شرقاوینک: ) داند.باعث ک ر می را گرسنگی

آنجا کره  .کندمیشکنی در برابر مادر فرزند را وادار به حرمت ،ه بودگير روستائيان شدروستائی گريبان

که راضری بره از دسرت دادن قطعره زمرين خرود  مرگان کند.روا مادر را با تراکتور از زمين  جدا میاب

اهرالی  ترال  .نشيندعليل و پير در آن می عبّاس کند و بانيست با اعتراض روی زمين خود گودالی می

برروا وارد عمرل اترا اينکره » فايده است.برای بيرون آوردن مرگان بی ،مرگانداماد تال  ی حتّ ،روستا



 1931 پاييز، 7ّوم، شمارة نامة ادبيّات تطبيقی، سال دکاو  /14
 

تراکترور  بدنرةابی او را بره را طنرربر کشد ورون میره بيررد و او را بربشود، ابروا به مرگان يور  میمی

زمين ايسرتاد، چره خردايکپارچره شردن  ت به نظرارةافتد. کار يکسره شده بود، جمعيّبندد، به راه میمی

 کره هراجر برال  فقرری .(942 :1977 دی،آبرا)دولت «کرد ابرواچ شيرت حاللچکرد تراکتورچ چه میمی

بررد ی شتر مست میرا به ساربان عبّاسکند. فقری که دار وادار مینشده را به همسری مردی مسن و زن

داشتنی روستا را به کار بر زمرين کند. فقری که وصي ه دختر زيبا و دوستافتاده و فلج میو او را ازکار

کرس و د و سرانجام فقری کره خضرره زن بریکنپدر  وادار می سنّديگران و به ازدواج با مردی هم

کند و مردن يا کشته شدن او را خيری بررای ای معروف میزمين روستا را به بدنامی و بدکارهکار و بی

 دانند.روستا می

 ت آباهميّ .3-3

روسرتائيان توان به آب اشاره کرد، کشاورز با زمين و آب زنرده اسرت. از مشترکات اکثر روستاها، می

ی ايرن هايشان وابستگی شديدی به آب دارند. از حروادث اساسربرای کشاورزی و سيراب نمودن زمين

 مسدود شدن قنات و کاريز اصلی است. ،کمبود آب، قطع آب ؛دو رمان

ر دولرت و بعرد از آن قطرع آب در رمران محدود کردن زمان آبياری از ده روز بره پرنج روز توسرّ 

انتشار خبر محردود کرردن آبيراری  شود.ت که سرآغاز حوادث ديگر داستان میای اسشرقاوی، حادثه

 حردهای اعتراض روستای شرقاوی به حکومرت برود کره باعرث متّلين جرقهر دولت اوّکشاورزان توسّ

هرای پرس از آن، کرم شردن آب بعد افتادن گوساله در چاه آب و گرفتاری .افراد روستا عليه نظام شد

دنبال آن درگيری مردم روستا از ه افندی و ب محمّددی و درگيری او با دياب برادر جوی زمين عبدالها

کره خرود شررقاوی ت روستائيان ت کيد دارد تا جرائیت آب در زندگی و حياحوادثی است که بر اهميّ

 .(136: 1333)شرقاوی، « مين و زراعت استآب، جان ز»معتقد است: 

ميررزا  .گرذاردت اين موضروو صرحه میبادی نيز بر اهميّآچنين حوادثی در روستای داستان دولت

تی روسرتا آب سرنّ شدن آب قنات شدند و همران باريکرة حسن و شرکاي  با آوردن مکينه، باعث کم

نه، افتادن شتر در کاريز اصرلی خاطر وجود مکيه شد. شکايت مردم روستا به دولت بداشت خشک می

جرانی کره  ت آب را در حردّافترد، موقعيّرمری  را  اتّ «جزميرن»آب در  آب و حوادثی که بر سر مسرئلة

 دهد.آبادی ارتقا می، در روستای داستان دولتاست ظر داشتهن شرقاوی مدّ
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 نقش و معنای زمين در زندگی روستایی .3-5

مشرهود اسرت. زمرين معيراری بررای تعيرين  در اين دو رمان، وابستگی شديد روستائيان به زمرين کرامالً

کس زمرين بيشرتری دارد، از ارز  و جايگراه هرر .اجتمراعی افرراد در روسرتا اسرت ايگاهت و جموقعيّ

ای بررای امررار معرا  روسرتائيان اسرت بلکره در زمين نه تنها وسيله .اجتماعی باالتری برخوردار است

 ای دارد.کنندهاجتماعی افراد هم نق  تعيينن جايگاه يتعي

يی اين دو رمران، باعرث شرده جايگراه و منزلرت اجتمراعی روستا تی حاکم بر جامعةرعيّنظام ارباب

 ،های بيشتری اسرتکه هر کس مالک زمينطوری . بهيا نداشتن زمين سنجيده شودروستائيان با داشتن 

ر ايرن مالکران روسرتا برا نظر های مهمّگيریکثر تصميمن وذ اجتماعی بهتری در ميان روستائيان دارد و ا

 يسرتندافرادی که مالک زمينری ن رند.بعدی منزلت اجتماعی قرار دا در رتبةمالکين خرده .شودانجام می

 روستا گاه ايرن افرراد را در رتبرة بندی حاکم در اين دوو اين طبقه تری دارندائينمنزلت اجتماعی پهم 

شرقاوی م هوم کرامت و بزرگری و شررف را در مالرک زمرين برودن و »داد. افراد پست روستا قرار می

وصري ه دخترر »محروم از کرامت و شررف بروده، « علوانی»در آن منحصر کرده، شخصيت  ر کردنکا

نشراند کند و سر جاي  میشنود که علوانی آرزوی ازدواج با او را دارد، او را رد میمی «زيبای روستا

 محمّرد« )ی شررف نيسرتگويد: کسی که زمينی در روستا ندارد، مالک هي  چيرز حتّرکه میدر حالی

 .(173: 1333حسن، 

مثرل هرا بارز چنين افرادی است که با داشتن انرواو مهارت ، سلوچ نمونةجای خالی سلوچدر رمان 

اجتمراعی در روسرتای خرود  زنی، تنورمالی، کشراورزی و... چرون مالرک زمينری نبرود از وجهرةقنات

خوردهرای نابجرای ی بری و حتّرمرگان زن او بعد از رفتن سلوچ با انواو مشکالت مرادّ .برخوردار نبود

 ای از منزلت اجتماعی نداشتند.های سلوچ هم در روستا هي  بهرههب ّ .اجتماعی روبرو شد

بنردی اجتمراعی )برخرورداری مالرک زمرين از قردرت و شررقاوی ايرن نروو طبقه األرضدر رمان 

از  ابوسرويلم قبرل محمّردمشرهود اسرت.  ت ابوسويلم پردر وصري ه کرامالًجايگاه اجتماعی( در شخصيّ

بع برالطّ .ت اجتمراعی براال برودر دولت، از افراد با ن وذ روستا و دارای شخصريّهاي  توسّف زمينتصرّ

کره عبردالهادی کره از ی در روسرتا برخروردار بودنرد. طروریاو هرم از ارز  اجتمراعی براالي خانوادة

خواسرتگاران کررد، از صين روستا و کشاورز شجاعی بود که در برابر ظلم حکومت مقاومرت میمتشخّ

ا بعرد از اينکره ابوسرويلم امّر .وصي ه بود که بارها و بارها وصي ه را از پردر  خواسرتگاری کررده برود

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

پردر  ترن  سرنّزمين پدر ، ارز  اجتماعی خود را از دست داد و در نهايت به ازدواج با مردی هم

ه خراطر شود کره برهم برای هاجر دختر مرگان ديده می جای خالی سلوچت در رمان داد. همين موقعيّ

 شود.دار مینجبور به ازدواج با مردی مسن و زو ارز  اجتماعی و فقر م نداشتن وجهه

 يجهنت
از شراير سياسی و محيطی  گرا هستند و در آثارشان بسيارآبادی و شرقاوی هر دو از نويسندگان واقع. دولت1

 اند. ثير پذيرفتهجامعة خود ت 

 به روستا در آثارشان بازتاب زيادی دارد. توجّهآيند که از نويسندگان بومی به حساب می ،. اين دو2

 رسد که فرهنگ روستا در اکثر مناطق به هم شباهت دارد.مان، خواننده به اين نتيجه می. در اين دو ر9

 رمانان داستان قررار داده اسرت. همرةقه ی است که آنها را در حدّ. در هر دو رمان نق  و جايگاه زن در حد4ّ

 گوينرد و آيينرةیزبان روستا سخن م های زن، سمبلی از اوضاو اجتماعی روستائی خود هستند که ازتشخصيّ

ر از تجارب بسا تصوير زن در برخی از حوادث رمان، مت ثّروند. چه رسوم روستا به شمار می نمای آداب وتمام

 شخصی يا ديدگاه فردی نويسنده نيز باشد.

اسرت.  توجّره. اعتراض روستائيان به اصالحات ارضی و مقاومت آنها در برابر ظلم تا پای جان، از نقاط قابرل 3

ت روستا ت ثير مستقيم دارد، اصالحات ارضری در هرر دو داسرتان، نظام حاکم حکومتی بر وضعيّ ،وه بر اينعال

زندگی چرون مهراجرت بره شرهرها و روی آوردن بره  های ديگر برای ادامةه انتخاب راهکشاورزان را مجبور ب

 های کاذب کرده است.شغل

ها دست که برای بقا، با انرواو مشرکالت و سرختیئيانی تهيای است از روستامندانهروايت درد ،. اين دو رمان6

 باشد.کنند. از ديدگاه دو نويسنده منش  فقر روستائيان، نظام حاکم بر جوامع روستائی میمبارزه می

های اين دو رمان را بره آب و آبياری است که بسياری از صحنه س لةدر اين دو روستا م توجّه. از مسائل قابل 7

ت هر روستائی اسرت، اشتراک و هويّشديد روستائيان به زمين و آب وجهداده است. وابستگی  خود اختصاص

مرگان و ابوسويلم اين مسر له را ت و شرف خود اوست. مقاومت دفاو هر روستائی از آب و زمين دفاو از هويّ

 کند.يد میت ي

ان بره زمرين اسرت؛ زمرين نره تنهرا های مشترک روستا در اين دو رمان، وابسرتگی شرديد روسرتائي. از ويژگی3

کره مالرک زمرين ت در روستا است؛ هرو شخصيّ ای برای امرار معا ، بلکه معيار سنج  هويت، شرفوسيله

 ت اجتماعی برخوردار نيست. و موقعيّ نيست از ارز 
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ر توسرّ عمرل آمرده ه های بربررسی در حدّ -ت بسيار، تاکنون رغم اهميّهای روستا علی. موضوو تطبيق رمان3

تطبيقی در  ادبيّات رار نگرفته است و شايد تازگی رشتةپژوهشگران دانشگاهی ق توجّهمورد  -نويسندگان مقاله 

 ادبيّراتروی پژوهشرگران توانرد افقری ترازه فرراين مقالره میهای کشور در اين امر نق  داشته باشد. ادانشگاه

 تطبيقی باز گشايد.

 هایادادشت
 ادبيّراتآمردی سراده وکوتراه برر در»سخنرانی دکتر انوشيروانی استاد دانشگاه شيراز با موضروو  ين مطلب برگرفته ازا( 1)

 را منتشر کرد. آن 1936تير  3در نشست ه تگی شهر کتاب است که راديو زمانه در  «تطبيقی

ر آن بره کشرت و مرردم فقيرر روسرتا د آن خدا بود حقيقی الکم ت شخصی نداشتند وی که مالکيّيهازمين: زمينخدا( 2)

 هندوانه مشغول بودند. 

هايشران گرم کرردن خانرهکه روستائيان به عنوان سوخت برای  زمين کشاورزی است در ورچوب: نوعی خار خودپنبه( 9)

 کردند.است اده می

 کتابنامه

 هاالف. کتاب

 ة.ولی  سة حورس الد  مؤس   :سکندریةإ، ألئیونألی  وأللرو  أللرو  (؛ 6002) ي. بدر یوسف، شوق1
 نشر پارسی. ، تهران:ما نيز مردمی هستيم(؛   1963. چهلتن وفرياد، امير، فريدون )2

 مکتبة الکلیات األزهریة. :، اجلزء الرابع، القاهرةألحل یث ألرد  أللعريبتا(؛ املنعم )بی، عبدي. خفاج3
 صر.نشرچشمه و فرهنگ معا ، چاپ ه تم، تهران:جای خالی سلوچ(؛ 1977آبادی، محمود ). دولت4 

 دار قباء. :، القاهرةیوألیت  یوسف إدییس(؛ م 6003ین، نوال )الد  ینز  .5
 مکتبة األسرة. :، مصرألریض(؛ 1991محن )، عبدالر  يالش رقاو  .2
 اب.ة للکت  ة العام  اهلیئة املصری   :، مصريأللش رقتو  عب أللر راأد   (؛1995، ثریا )ي. العسیل7
 نشر آروين. ، تهران:آبادیآثار محمود دولتنقد و تفسير  (؛1979رضا )محمّد. قربانی، 3

 اهلیئة املصریة العامة للکتاب.  :، مصرتئرأللفح  أللث   يأللش رقتو  عب أللر را(؛ 1990) يعل حمم دکمال،   .9
 للثقافة والفنون واآلداب. اجمللس الوطين :، الکویت وألی  أللعربی  یف   أللر  أللر  (؛ 1919) لل  بداحسن، عحمم د. 10
 ملسسه فرهنگی ماهور. م، تهران:، چاپ دوّداستانی ادبيّاتتا(؛ ، جمال )بیصادقی. مير11

 نشر اشاره. ، تهران:آور معاصر ایرانهای نامنویسداستان(؛ 1931) -----------. 12

  هاهب. مجلّ
 .25-50ص ، ص81، العدد ألملستربل أللعريب  نشری، «لقریة يف الروایة العربیةصورة ا»(؛ م 1913ممدوح طه، إیناس ). 13
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  جسلو  ختيل يجت و يللشرقتو  ألریض  مرتین  بنی  ؛ دیألس  وأللفتیسی  وألیت  أللعربی  أد  أللریف   أللر  

 *آبتدیل ولت

 ألبرألهی  آیما   سی  
 میة يف کرجأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، جامعة آزاد اإلسال

  مد ميشهرزألد ف وزي
 میة يف کرجري، جامعة آزاد اإلسالخرجية ماجست

 

 صالملخّ

وائیني، نتاجربربات ة إذ خلربربک کثربربري مربربن کبربربار الربربر  وائربربي يف آداب لتلربربف اجملتمعربربات البشربربری  یربربف أحربربد أهربربم أرکربربان األدب الر  یعتربربأ أدب الر  
 ذات شأن يف هذا اجملال.

ام طفولتربه ه أی ربذي قضربی فیربر لنا الریف ال ربحیث یصو   األرضدالر محن الشرقاوي وروایته ويف األدب العريب ميکن اإلشارة إلی عب
ذین ذاع صربیتهم وائیني املعاصربرین ال ربالربر   بوصفه أحربد أهربم   يآباداإلشارة إلی حممود دولت يالفارس وأحداثها؛ کما ميکن يف األدب

مصو را معاناة أسرة تربدعی « زمینج»قریة تسم ی  سلوج خايل يجالیة، وهو یقدم للقارئ يف روایته جمال روایات ذات صبغة حم يف
 . «سلوج»

ة ی ربوء علی بعض القضایا، منها: أه  ط الض  وایتني املذکورتني، لتسل  راسة وفقا ملنهج األدب املقارن إلی حتلیل الر  د  هذ  الد  هت
 األرض، واملاء والري ، وظلم احلکومات، ومکانة املرأة، وفقر القرویني. 

 

 ، املاء، املرأة، الفقر.  رضاألآبادي، رقاوي، حممود دولتن الش  عبدالرمح   أدب الریف،  :لیلی  أللکلمت  ألل   
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