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   مينو بيطرفانميالد شمعي و                    
 
 1389زمستان  ، 14  شمارة 

   مقدمه-1
 حوزة مهمي از مطالعات ادبيات است كه به بررسي و تجزيـه و تحليـل                1ادبيات تطبيقي «

ميرصـادقي،  (» پـردازد هاي مختلـف مـي    ها و مليت  هاي بين ادبيات زبان   ها و شباهت  ارتباط
 و  ايرشـته   اين شاخة ارزشمند علـوم انـساني، بـا مـاهيتي بـين             ).ذيل ادبيات تطبيقي  : 1377

 دوم قرن نوزدهم رو به رشد گذاشت و با گذشت زمان در فرهنگ ملـل                ةاز نيم  ،فرامليتي
 ادبيـات ديگـر   وارِ پژوهشگر ادبيات تطبيقي از طريق شـناخت ارتبـاط انـدام      . ديريشه دوان 

هـاي   تـاريخي ادبيـات و كـشف رويـداد          و كشورها، به جايگاه و پايگاه فرهنگي، اجتماعي      
  . بردميگرايانه پي مانمدارانه و آر شناسانه، حقيقت زيبايي

رسالت ادبيات تطبيقي عبارت است از تشريح خط سير روابط و پيوندهاي ادبـي و بخـشيدن روح    
هاي تفكر مشترك، بـه     ادبيات تطبيقي قادر است از طريق شناساندن ميراث       . تازه و شاداب به آنها    
ادبيات بـومي از انـزوا و     همچنين زمينه را براي خروج      . ثر بنمايد ها كمك مؤ  تفاهم و دوستي ملت   

عنوان جزئي از كل بناي ميراث ادبـي جهـاني در معـرض افكـار و                 كند و آن را به    عزلت فراهم مي  
  ).43: 1373غنيمي هالل، (دهد ها قرار ميانديشه

 ادبيات تطبيقي، شناخت علل و اسباب واقعـي تحـوالت ادبـي و تغييراتـي را كـه در معـاني و                  
پـذيري   گـذاري و اثـر    هاي تطبيقي، اثر  در پژوهش . كندشود، آسان مي  اساليب مختلف حاصل مي   

هـاي ادبـي جهـاني بهتـر        نگري و نوجـويي و اسـتمرار جريـان         آثار ادبي، اصالت ادبيات ملي، ژرف     
   ).183: 1372كوب،  زرين(شود نمايانده مي

ها و منــابع مــشترك در ادبيــات سرمنــشأ تــوان مــيدر ادبيــات تطبيقــي همچنــين      
 سـرانجام هـاي ملـل مختلـف بـر يكـديگر و            ثير متقابـل نويـسنده    هاي ديگر و تأ    رزمينس

  .  نقد ادبي را بررسي كردهاي شناسانه و شيوه زيبايي هايها و روش نظريه
. خواهيم پرداخت  مادر و   سلوچ جاي خالي  دو كتاب    ةتطبيق و مقايس  به  در اين گفتار         

:  است و از چند لحاظ حائز اهميت است        آباديمحمود دولت  اثر   جاي خالي سلوچ  داستان  
 مـوقعيتي   آن در فكـر نوشـتن      و آيـد آبادي به حساب مـي    اولين رمان دولت  نخست آنكه   

در مـدت   ديگر آنكه    دو .استبه ذهن وي خطور كرده     )زندان اوين  در 1355 زمستان( خاص
كـه   است، زنـي  مدهبه نگارش درآ   »مرگان«زني به نام     دربارة   )دو ماه و چند روز    ( كوتاهي

 در ذهـن او     نويـسنده هـاي زنـدگي     عنوان نماد يك قهرمان زحمتكش از نخستين سال        به

                                                 
1. comparative literature 
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زبان محلي   اي از زبان قديم خراسان،    آميزه  زباني خاص و   ، داستان زبانِديگر آنكه    سه .بود
 كليدربه  را   جاي خالي سلوچ  ه   ك ي زبان ؛آبادي است كالم دولت  نبوغ   مردم سبزوار و قدرت   

عني تحـوالت مربـوط     ي،  داستان در شرايط اجتماعي خاص    آنكه  و سرانجام    ،كند مي وصل
 جاي خالي سلوچ   .افتد اتفاق مي   پهلوي رضا شاه  محمد به انقالب سفيد و اصالحات ارضي     

 احمـد  جـالل آل   ةنوشـت  ،نفـرين زمـين   هاي مضموني و محتوايي نسبتاً زيادي با        شباهت
 ابراهيم  ة نوشت ،يجنّ ةسرار گنج در  ا ،)1347(  فقيري  امين ةنوشت ، پرمالل ةدهكد،  )1346(

.  دارد )1356(  احمـد محمـود    ةنوشـت  ،داسـتان يـك شـهر      و   ها  ايههمس  و )1353( گلستان
 بـزرگ   ةنوشت ،مرد گيله  داستان ق هدايت و  د صا ةنوشت زني كه مردش را گم كرد      داستانِ
  .شباهت دارند جاي خالي سلوچ  بهديگر هاي بيش از داستان،علوي
نيز از اين لحاظ اسـت كـه         )1(هاي خانم پرل باك    و ديگر داستان   مادراهميت داستان        

نويسنده در اغلب آثار خود به احياي تاريخ و زندگي مردمان روستايي چينـي پرداختـه و                 
برنـدة جـايزة نوبـل ادبيـات         1938 خـود، در سـال       ةگير و پيوسـت   هاي پي براساس تالش 

آبـادي   بـا اثـر دولـت       مادر رمانبار جمال ميرصادقي به شباهت       ظاهراً نخستين . است شده
  : استاشاره كرده

 چـه از نظـر      ،شباهت زيادي ،   نوبل ة جايز ة آمريكايي و برند   ةنويسند،  اثر خانم پرل باك    مادررمان  
جـاي خـالي      بـه داسـتان    ،اي و اقليمـي   گيري خصوصيات ناحيـه   ركا  به ةموضوع و چه از نظر نحو     

   .)2( )326: 1383 ادقي،ميرص(  داردسلوچ
  

  جاي خالي سلوچ داستان ةخالص -2
 و  روستايي در ارتباط بـا زمـين       ةشدگي يك خانواد   سير تباه  ةداستان روايت دردمندان  اين  

 بـا يكـديگر و       خودخواهانـه  دارگيـرو هايي است كه در     حكايت تنازع بقا و كشاكش انسان     
و ي  محـور شخـصيت مركـز       بـر   داستان هگر .اندزمانه گرفتار شده  رحمانة   بيهاي  مدجزرو

 غيبـت  ).147: 1382 شـهپرراد، ( گيـرد    شـكل مـي    »مرگـان  «همـسر  ،»سـلوچ  «غائب رمان، 
دهد تا به نحوي چشمگير بـه حيطـة            سلوچ به مرگان اجازه مي     ةنشدبيني  ناگهاني و پيش  

 چِهـاي داسـتان در ارتبـاط بـا كـو      بلكه تمامي شخـصيت  تنها او،نهبگذارد و داستان گام   
سلوچ، خانه را بـيش از پـيش    آشفتگي ناشي از هجرت. دهند سلوچ از خود واكنش نشان  

ـ    محيط خـانواده را تهديـد مـي    قبلبا خطراتي كه از چندي       ايـن  . كنـد  رو مـي  هكـرد، روب
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و بـا   مانـد   مـي كـه مـرد خانـه بيكـار         اندازد  ميخانوادة سلوچ سايه     خطرات از هنگامي بر   
 اهالي روسـتا نيـز بـا   . تا دست ياري به سوي ديگران دراز كند    شودميمشاهدة فقر، ناچار    

 ،)عباس و ابراو و هـاجر     ( هجوم آوردن به خانة مرگان و تحت فشار قراردادن او و فرزندانش           
ل ؤوياور، مـس   عنوان زني تنها و بي     مرگان به  ،ترتيببدين. انديشند مي  كسب منافع خود   به

 شــود و در طـول داســتان مــورد ســوءِ  ه مــيبـرآوردن نيازهــاي مــادي و عـاطفي خــانواد  
دشـمني دو بـرادر   . گيـرد  مي ديگر مردان ده قراراقتصادي، عاطفي و جنسي     هاي   استفاده

اسـاس   )ترين فرزند مرگان   كوچك(  بربادرفتة هاجر  توجهي به كودكيِ    و بي ) عباس و ابراو  (
 -و نه خـانواده  -ودهريك از اعضاي خانواده براي بقاي زندگي خ. كند خانواده را تهديد مي  

  . ناني تهيه كند كوشد تا بتواند تنها لقمه مي
 هاي روستا و كوچ به شهرها، بيكاري و نداري، درگيري عبـاس بـا شـترِ         نفروختن زمي     
وضع فجيع مناسبات زناشويي و در نهايت تجـاوز بـه مرگـان              مست و ديوانه شدن او،    بهار

را بـه    1كه عمل داستاني  اند  ن حوادث داستان  تري مهم ،)يكي از اهالي روستا   (توسط سردار   
. رسـد   به پايان مي   3 داستان با فرودي دلنشين و نمادين      ،كشانند و درنهايت    مي 2نقطة اوج 
 ،»اصـالحات ارضـي   «يان بـا طـرح      يفريب روستا و  عدالتي، تجاوز به حقوق زنان،      فقر و بي  
  . آيند اصلي اين رمان به شمار ميمضامين

  
  مادر   داستانِةخالص -3
 زندگي مادري مستمند و دردمند است كـه در يكـي از روسـتاهاي           ،مادر داستان   4ماية بن

پـي زن، وي صـاحب سـه    در اي پـي ه از ازدواج و بارداري  پس دتيم. كندچين زندگي مي  
قيـدي بـه      مرد خانواده به علـت ميـل بـه هوسـراني و قماربـازي و بـي                 ، اما شودفرزند مي 

 مـادر   ،بـدين ترتيـب   . كنـد ندان را براي هميـشه تـرك مـي        تعهدات زندگي، همسر و فرز    
دهد و به كارهايي چون آشپزي،      ميبار در روستا تن در     خانواده به زندگي دشوار و مصيبت     

سـروكله زدن بـا اربـاب و        و   فرزنـدان،    شـوهر، نگهـداريِ    مادر اورزي، خيـاطي، تيمـارِ    كش

                                                 
1. action 
2. climax 
3. symbolic 
4. motif 
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ثمـر   ه شـوهر و تـالش بـي   حال عشق بدرعينوي . شودداران مشغول ميمباشران و زمين  
  . كندبراي جستن او را دنبال مي

برد، به مـرور  درد رنج مي دختر خانواده كه از چشم    . دنيابافزايش مي تدريج مشكالت   به    
 ،رودباري مـي  بنـدو  گـذراني و بـي     خوش  پسر كوچك پيِ   ،دهدبينايي خود را از دست مي     

هاي جدي اطرافيان   در معرض آسيب  نيز  در  شود و خودِ ما   تر مي  شوهر لجبازتر و وراج   مادر
واختي زنـدگي، تـرس از تنهـايي و         بـدهي و نـاداري، يكنـ      ترتيـب،   بـدين . گيـرد قرار مـي  

مـادر  . پاشـاند پـردازي، شـالودة خـانواده را از هـم مـي            بافي و خيال   دروغو  گاهي،   تكيه بي
يازد و جنيني   ت مي  به گناهي ننگين دس    ،در يكي از معابد روستا    و  خانواده با مباشر ارباب     

كند و مـادر  قيدي و زورگويي عمل خود را انكار مي        مباشر با بي  . گيرد مي  شكل اودر بطن   
عمويش، كاري خـود، بـا كمـك زنِ پـسر    به خاطر ترس از آبروريزي و عذاب وجدان از بزه 

  . داندازد و در آب ميكنبچه را شبانه در همان معبد سقط مي
معبـد،   سازد و تصور اينكه خـدايانِ      او را رها نمي    اين لحظه جدال و درگيري دروني ز        

 دختـر   ميرد،ميشوهر  مادر. دارد اتفاقات ناگوار بعدي را درپي     ،اندگناه زن را مشاهده كرده    
 و شـود  درگيـر مـي  ي خـود   نازا   مادر با عروسِ    ،گيرد دو پسر باال مي    جدالِشود،  نابينا مي 

زماني است كه پسر كوچـك      نيز    آخرين ضربه  .ميردج مي نيز مدتي بعد از ازدوا     كور   دخترِ
سـرانجام،  . شـود  مي انافتد و تيربار  به دام مي  خود  هاي كمونيستي    فعاليت علتبهخانواده  

  . رسد يعني با تولّد نوة مادر به پايان مي،داستان با فرودي خوشبينانه
 ،يان چـين  يگـي روسـتا   ماندگي و جمود فكري و فرهن      بيچارگي، بيماري، ناداري، عقب       

شـمار   اصلي اين رمان بـه     نامي مض از گناه،    و تأمل در مفهومِ    1روابط غلط نظام فئوداليسم   
  .روند مي

  
   تحليل محتوايي دو داستان-4

هـاي تـاريخي و    تلـخ دگرگـوني     طنزِ  انسان و بيانِ   ةروايت مبارز ،  مادر و   جاي خالي سلوچ  
رسـوم مردمـان    و فرهنـگ و آداب    بازتـابِ  رمـان بـا   دو  ايـن    .اند روستايي ةاجتماعي جامع 

 فرهنگـي و تـاريخيِ    اقتـصادي، اجتمـاعي،   ناسـالم و نادرسـت  و نماياندن روابطي  روستاي

                                                 
1. feudalism 
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 اي خـاص،  شناختي منطقه  شناختي و روان   هاي جامعه  شرح حوزه  نيزيان و   يروستابر   حاكم
تنهـا گذاشـتن    غيبت مرد و    . دنگذاربه نمايش مي   را   ترين وقايع   چشمگيرترين و برجسته  

جـاي خـالي    در داستان   » سلوچ«اگرچه  .  است برجستهاعضاي خانواده در هر دو داستان       
 و هـر دو زن      انـد  تمامي وقايع  عاملِ حضور فيزيكي ندارند،     مادر و شوهر در داستان      سلوچ

  . گردندوار شوهرانشان مي به دنبال حضور متافيزيكي و سايه)مرگان و مادر(
 ،روسـتا متعـارف اهـالي     وخـوي نابهنجـار و غير      حيط روستايي و خلق   وضع نابسامان م       

 بـه درگيـري      كـه  اسـت  داسـتان شـده    دو   روني و درونـي در    يهاي ب  انواع آشفتگي  موجب
  در هر دو داسـتان بـه وقـايع تلـخ اجتمـاعي پرداختـه               . شود  منجر مي  يكديگر با   ها انسان
 مقابلـه   ، بـشري  يها خصلت  نمايشِ ،هاگونه داستان  اين گانِ نويسند رسالتِگويي  . شودمي

ايـن   و   هاست انسان ةوار  روزمره و زيست   هايگرفتاريهاي دشوار و رويارويي با      با موقعيت 
از نكـات   ديگـر    يكـي    .اي دارنـد  ت ويـژه  شناختي اهمي ها از لحاظ مطالعات جامعه    داستان
م حـوادث   زن و مـادر كـه تمـا       .  مفهوم نمادين و تمثيلـي آنهاسـت       ، اين دو رمان   ةبرجست
شـوهرها نيـز نقـش      .  دارنـد  » وطـن  مـامِ «  نقـشي شـبيهِ    ،كننـد بار را تحمل مـي     مصيبت

   .كنند كه جامعه خواهان آنهاست جامعه را بازي ميةدهند هاي آرماني و نجاتشخصيت
و اوايـل    1330در اواخـر دهـة      . پردازدمي 1330-1340به وقايع دهة   جاي خالي سلوچ      
ويژه آنـان كـه پايگـاه        به كاران سياست ايران،   پهلوي با كهنه   رضاجدال محمد ،  1340 ةده

جايي در منافع و عايدات مـادي        هاو را بر آن داشت كه با جاب        داري بود،  قدرتشان در زمين  
شاه پهلوي كه توانسته بـود عـالوه بـر           .هاي قدرت خود را تثبيت كند     پايه رجال سياسي، 

اميدوار بود بـا     هاي اقتصادي را آغاز كند،    تنوسازي زيرساخ  هاي قدرت خود،  تحكيم پايه 
 بخـش كـشاورزي و نيـروي    ةبخشي از ارزش افزود  ها،مالك كاهش اقتدار مالكين و خرده    

بنـابراين  . اين بخش را به سوي شهرها گسيل كند تا كار صنعت رونق بيشتري بگيرد              كار
اي بـين   واسـطه ،ندشـو كه از حمايت دولت برخوردار ميمباشران و كدخدايان، به اميد اين 

كه داراي روابط خوبي با مقامات محلي و واليتي         چرا كارگزاران دولتي شدند،   يان و يروستا
هـاي  ران و مجريـان سياسـت      هم به مفس   -ساكنان واقعي روستا   -داران بزرگ  زمين. بودند

 ،مالكان كه از دهقانان مرفه بودند      خرده همچنين   .دولت در مناطق روستايي تبديل شدند     
آنـان يـا از     . اي را در اختيار گرفتند    مالحظه اراضي قابل ،  طور نسبي   روستاها ماندند و به    در
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 خود را   هاي، زمين  خريد اراضي رعاياي فقير و بدهكار      بااين اراضي بودند و يا      مالك  قديم  
  انبـوه رعايـاي     در اين راسـتا بـا گذشـت زمـاني نـه چنـدان طـوالني،                  .وسعت داده بودند  

 ة رشد سريع جمعيت روسـتايي در دو دهـ      بازمين كه   ي از دهقانان بي   نشين و قشر  خوش
نتيجه نيـروي   پيدا كردند و در   ، موقعيت مستقلي    پيش از اصالحات ارضي فزوني يافته بود      

  .روستاها آماده شد اي براي مهاجرت به شهرها و يا كار روزمزدي دربالقوه
از ميان  ،  1340 ة ارضي در ده    اصالحات ةنخستين هدف و دستاورد عمد     ،بدين ترتيب     

مالـك و    بـر بـه دهقانـان خـرده        رعيتي و تبديل رعاياي سهم    -ارباب برداشتن روابط سنتي  
دومين هـدف ايـن بـود كـه بـا پرداخـت        .هاي ماشيني بودبرداري حفظ و حمايت از بهره    

ات در عمل آنها را تـشويق بـه اسـتفاده از توليـد          ،  هاي بانكي بدون برنامه به كشاورزان      وام
 ،يان به شـهرها   يسومين هدف اين بود كه با مهاجرت روستا        .مصرفي مورد نظر خود كنند    

چهـارمين هـدف     .ها و صنايع مصرفي مونتـاژ فـراهم شـود         نيروي كار ارزان براي كارخانه    
ود روو   كشاورزي   ةمالكان بود، زيرا آنها با خارج شدن از عرص         تسلط و نفوذ بيشتر بر خرده     

هـا و   چه بيـشتر بـا طـرح      هر ي تجاري و صنعتي يا كشاورزي مكانيزه،      هابه ميدان فعاليت  
عالوه دولت در پـي آن بـود         به .كردندمي ها و ضوابط اداري و مالي رژيم ارتباط پيدا        برنامه

ننـد و اگـر مقامـات       شـده عمـل ك     نيتعي پيش تا نهادهاي روستايي مطابق با انتظارات از      
بالفاصله توسـط    زدند،باز مي  دليل از همكاري سر   به هر   ،  كدخدا س آنها أروستايي و در ر   

   :شدندها از سمتشان كنار گذاشته ميژاندارم
در بيشتر روستاها مجبـور بـود        بود، شدهتبديل  رسمي   كدخدا كه در رژيم شاه به يك مقام نيمه        

 و هـا، عـوارض  ها بدهد و گاهي نيز به كمك همـين ژانـدارم    كه بخشي از درآمد خود را به ژاندارم       
 داد كرد و يا اينكه مقدار مستمري خود را افزايش مـي          يان تحميل مي  يخوارج جديدي را به روستا    

   ).506: 1371، يزديپاپلي(

 ة توسـع  ةبر حفظ ثبات سياسـي روسـتاها، برنامـ         عالوه 1341دولت در سال    سرانجام       
بخش  حات ارضي اصال .آغاز كرد » انقالب سفيد «اي را با نام     اقتصادي و اجتماعي گسترده   

 بهداشـت،   پيرامون آن مسائلي از قبيل منابع ملـي،     داد و محوري اين برنامه را تشكيل مي     
سـپاه   «جملـه نهادهـاي مختلفـي از    . كردن مطـرح شـد    وضعيت زنان و صنعتي      آموزش،
 با هدف اجراي سريع و متحدالـشكلِ        »سپاه ترويج و آباداني   «و  » سپاه بهداشت  «،»دانش
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 ،»سپاه ترويج و آباداني«عنوان مثال هدف  به . و اقتصادي شكل گرفتند هاي اجتماعي برنامه
هـاي نـوين    وسـيله تكنيـك   تـا بـدين   ،   جوان به روستاها بود    ةكرد فرستادن مردان تحصيل  

   : كمك كنندييانكشاورزي رابه دهقانان بياموزند و در ساختن خانه و جاده و پل به روستا
 كمبـاين،  تراكتور،( ا پيدا شدند كه با افزارهاي مكانيكي خود       اي در روستاه   قشر تازه  به مرور زمان  

زمـين در   به اين معنا كه آن را به دهقانـان صـاحب   كردند؛كاري ميكرايه )تلمبه آب و مانند اينها 
اي يافتنـد و   حالت دوگانـه  ثروتمند اكثراًدهقانان .دادندمي مقابل مقداري نقد يا جنس به كرايه  

آنهـا را بـه دهقانـان        هاي ملكـي خـويش را كـشت كردنـد،         فزارهاي خود زمين  عالوه بر اينكه با ا    
  ).335: 1359 مني،ؤم( متوسط و فقير نيز كرايه دادند

روستاها از كسب قدرت واقعي در تعيـين امـور و            هاي پس از اصالحات ارضي،    سال در    
   :آباديكه به قول دولتچرا سرنوشتشان بازماندند،

مالكـان و    ي اصالحات ارضي به زير سلطه كشانيدن و مجذوب كـردن خـرده            هايافتهيكي از دست  
 از درون پوك و پوده شـده بـود و           كه عمالً ،  هاي مياني دهقاني بود و دفع غول ارباب از زمين         اليه
فـراهم شـده      وابسته، هايش در اقتصاد و صنعتِ    جايي آن در وجوه ديگري از توليد كه زمينه         هجاب

اي  بدون آنكـه آينـده  ،داري خلل ايجاد كرد   ن اصالحات در نظام سنّتي زمين     اي بود و بدين ترتيب   
وقتي بناست ساخت و بافـت يـك نظـام كهـن             ؛)161: 1380 ، و فرياد  چهلتن( براي آن تدارك ببينند   

از نظمي كـه     جانبه است  اش داشتن طرحي عملي و همه      منطقي ةالزم ساله درهم بريزد،  هزارچند
 آن  بيشتر كارگزار اجرايـيِ    انقالب سفيد  پردازان جربه نشان داد كه نظريه    ت .بايد جايگزين آن شود   

هجـوم   هاي ناچيز توليد و فقدان صـنايع پايـه،        بودند و الجرم فكر نكرده بودند كه با وجود زمينه         
 ]نتيجـه در[ ؛)18: 1383 آبـادي، دولت( جويي كرد بايد راه يان به شهر را چگونه مي     يتاريخي اين روستا  

هم به ضد تـاريخي خـودش و هـم بـه              به ضد و به نفي خودش منجر شد،        ارضي عمالً اصالحات  
 تـضاد و    ةكننـد  خواسـت خنثـي   در اين معنا كه مـي      به ضد تاريخي خودش    ؛نفي ماهوي خودش  

بـه نفـي مـاهوي خـودش     ؛  اما در عمل به انقالب ضد شاه منجر شـد   ، دهقاني باشد  ةپويش جامع 
 خلـيج  رد ماند و باير شد و مـا همچنـان چـشم بـه خـطّ     ن م منجر شد در اين معنا كه زمين بدو       

  ).162: 1380 ، و فريادچهلتن( برايمان گندم و برنج بياورند اي،هاي كرايهداريم تا كشتي

 بـه   1920هاي حـزب كمونيـست از        نيز مربوط به فعاليت    مادروقايع اجتماعي داستان        
وي فرزند  .  است 1»مائو زدونگ « رهبري   ها به هاي نسل دوم كمونيست   ويژه رويداد   به ،بعد

حـال از اهـالي اسـتان كـشاورزي هونـان بـود كـه تحـصيالت و مطالعـات                    دهقاني ميانـه  
گذارانـه عقيـده     وي بيشتر كمونيستي ذاتي بود كـه بـدعت        «. كمونيستي چنداني نداشت  

                                                 
1. Maozedong 
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 به همان نسبتي كه دهقانان فقيـر بـر ضـد سـتم              - اين كشور كشاورزي   -داشت در چين  
شاهنده و طاهـايي،    (» ها از روستاها ريشه خواهد گرفت     شورند، انقالب ن اعيان خود مي   ملّاكا
1383 :37( .  

عنـوان    سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تاريخي عقايد خاصـي داشـت؛ بـه            ةمائو در زمين      
هـاي  مثال در زمينة سياست به مبـاحثي همچـون اصـل مركزيـت دموكراتيـك و آزادي                

ها و در زمينـة فرهنگـي بـه مبـاحثي همچـون نظـام آمـوزش و                  سوزاندن كتاب و  ،  يفرد
مائو باور داشت فشارهاي فرهنگي از سوي بيگانگـان         . پرورش و نظام روشنفكري پرداخت    

اي بوده كه به منظور بـه بردگـي درآوردن و فريـب اقـشار مـردم در            اقدامات تجاوزگرايانه 
ـ      فـشارهايي   . اسـت گرفتـه راستاي اهداف خودپسندانه شكل مـي      ن اكـه در پوشـش مبلّغ

جملـه  هـا و مـدارس وجـود داشـت، از         انـدازي بيمارسـتان    مسيحي و اقدامات آنهـا در راه      
كه خانم پرل بـاك نيـز از همـين طريـق، يعنـي از                چنان(فشارهاي فرهنگي فرنگيان بود     

   :) مذهبي بودند، وارد چين شدانطرف پدر و مادرش كه مبلّغ
ك جنگ چريكي دهقاني بود با اين هدف كه ابتـدا يـك             مرحلة اول انقالب چين دست زدن به ي       

پايگاه قدرتمند نظامي، اقتصادي و فرهنگي را در مناطق روستايي ايجاد كنند و سپس در مرحلـة   
اما مائو افزود كه به دليل      . بعد مبادرت به تسخير شهرها نموده و پيروزي كامل انقالب تحقق يابد           

 خـاص دارد، لـذا   ةارد و ماهيت انقالب آن نيـز جنبـ     اين حقيقت كه چين شرايط خاص خود را د        
 سوسياليـستي نيـست، بلكـه مـاهيتي         - كنوني از نوع پرولتاريـايي     ةماهيت انقالب چين در مرحل    

   ).63: 1381شون چي، (  دموكراتيك دارد-بورژوايي

زدن به انقـالب      چين با استراتژي دامن    موقعيت مائو در حزب كمونيستِ     1931از سال       
 زيـادي از جوانـان     ةميـر عـد   و و منجر به كـشتار و مـرگ       سختي شكست خورد     ري، به شه

 جواناني همچون پـسر كوچـك مـادر و          ؛خورده شد  يان ساده و فريب   يويژه روستا  چيني به 
  .هاي سياسي قدرتمندان گرفتار و ترور شدنددار بازينسالنش كه در گيرو اي از همپاره
 حاصـل  .دندهميهاي سياه زمانة خود به دست واقعيت توصيف دقيقي از  دو نويسنده      

گي پـر از فقـر مـردم        اين تالش از يك طرف تـصويرهاي سـياه و غمبـاري اسـت از زنـد                
كنند باز هم دستشان تنگ و خالي است و از طرف ديگـر              چه تالش مي  زحمتكشي كه هر  

 ةجامعـ  بـر    مروابـطِ حـاك    اقتـصادي  -سياسـي  ست عليـه پيامـدهاي     ا ايفرياد افشاگرانه 
نقـد  ، تقابـل سـنّت و تجـدد   ، رحم بـه خـاطر حيـات    فقر و مبارزه با طبيعت بي   . روستايي
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دفـاع از حقـوق     ،  نقد مناسبات زناشويي در شـرايط نابـسامان اجتمـاعي         ،  اصالحات ارضي 
هاي فكري نويـسندگان ايـن دو   روزي، از ديگر ويژگي   تالش براي به دست آوردن      و   ،زنان

 جملـه  از،هـاي ديگـر خـود   بلكه در داستان، تنها در اين داستان آبادي نه دولت. رمان است 
 .كنـد  را توصيف مـي    40-50 ة ده ، دورة اصالحات ارضي و انقالب سفيد       بابا سبحان  ةاوسن

 دفاع  داري و   به مسائل ارضي و زمين     ،خاك خوب  جمله از ،پرل باك نيز در آثار ديگر خود      
 روسـتايي در    ة مـصائب جامعـ    ترينمهممجموع موارد زير از     در. از سرزمين پرداخته است   
  :نظر هر دو نويسنده است

  ؛ روستايي در دو طيف فقير و غنيةتشديد تضاد طبقاتي و تفكيك جامع -1
  ؛تقابل سنت و مدرنيتهيا  ،يهاي جديد مادهاي اصيل سنتي با ارزشتقابل ارزش -2
  ؛فرهنگي و سياسي اجتماعي، معيشتي، هاي اقتصادي،حران ب-3
   ؛ روحي و رواني،هاي عاطفيخأل -4
  ؛درماندگي و مرارت زنان و دختران پناهي،  بي-5
  ؛دناداري و فقر شدي كاري، بي -6
  .يهاي كيفي و كم از بين رفتن ارزش و رواج انحرافات اخالقي-7

  
   تحليل ساختاري دو داستان-5

جملـه   از،سـتان اختاري مـشترك در دو دا ترين عناصر سـ آنيم تا با تحليل مهمدر ادامه بر  
هـاي   ويژگـي ،6 فـضا و رنـگ    ،5 گفتگـو  ،4 پيرنـگ  ،3 مـضمون  ،2 موضـوع  ،1پردازيشخصيت

  .مشترك هر دو داستان را تبيين كنيم
  
  پردازي  شخصيت-5-1

 سـاختمان   ،تـر باشـند     ها محكم   ههرقدر پاي . يك اثر ادبي هستند    ة و پيكر   ها پايه شخصيت
ها درواقع شخصيت  .شود  ي بيشتر اثر مي   و سبب ماندگار    است تررمان و داستان مستحكم   

                                                 
1. characterization 
2. topic 
3. theme 
4. plot 
5. dialogue 
6. atmospher 
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گيرنـد و    هـي و يـا قهرمـاني قـرار مـي          ال اجتمـاعي، ،  اخالقي هاي انساني، نماد بارز ويژگي  
   .گذارندميش اوصافي را به صورت بارز در وجود خويش به نماي

سـلوچ بـا شـوهر،      . هايي با هـم دارنـد      دو داستان شباهت   هاي اصلي و فرعيِ   شخصيت    
سـردار بـا    و  مادر، هاجر با دختر كور، عباس و ابراو با پسر بزرگ و پسر كوچك،               مرگان با   

توان بـه ايـن نتيجـه       با خواندن هر دو كتاب مي     . اندمشابههاي كلي   مباشر ارباب در زمينه   
پـردازي پرداختـه و   تر بـه شخـصيت  تر و ملموسصورت محسوسآبادي بهرسيد كه دولت  
عنوان  به. استها پيش رفته  هاي پنهاني شخصيت  ترين اليه فسنجانه تا ژر   ريزبينانه و نكته  

  به دليل  - بسا دردهاي مادر  ند و چه  ا  نمونه دردهاي مرگان و مادر در درد بودنشان مشترك        
گيـر   بارتر از مرگان است، اما توصـيفات نافـذ و نفـس            مصيبت -از دست دادن دو فرزندش    

   :ستاها بخشيده به شخصيتبوي جاندارتريو ة مرگان رنگآبادي درباردولت
شناسـي   داستان اهميت دهد، شرح مـاجرا و روان        )اتمسفر(آبادي بيش از آنكه به ايجاد جو        ولتد

هـايي كـه در    و موقعيـت  ،توجه به رابطة فرد و نيروهـاي اجتمـاعي        . شمردميها را مهم    شخصيت
 رئاليـستي و تـاريخي      ةبـ ثير دارند، جن  صيت فرد و تغيير مسير زندگي او تأ       شكل بخشيدن به شخ   
  .)551 :1386ميرعابديني، (كنند آثارش را تقويت مي

دو داستان مقايـسه    هايي از اين توصيفات را در لحظات مشترك         عنوان نمونه قسمت   به    
  :كنيممي

اي بود كـه از تنـور دل بـاال          اما اين نه آن شعله     ،ظاهر همين بود   به جويد،مرگان آنچه زير لب مي    
خواسـت بگـذارد ايـن شـعله از         مرگـان نمـي    .شـد  به هزار حيلـه هـم فرونـشانده نمـي          آمد و مي

اين بود كـه شـعله سـر بـه           .گذاشتنمي .از دست و از زبانش بيرون بزند       از گلويش،  هايش، چشم
غوغـاي   .بـاران بـود   درون مرگـان آتـش     .گـداخت مـي  گزيـد و  مي .سوزاندگذاشت و مي  درون مي 
هـاي    ريـشه ! هـا ريـشه  .زدنـد  هاي خود قلب زن را شـخم مـي         خيش با دهقاناني زمخت،  .خاموش

 .شدبود و نبود برآشفته مي     .شدند خود بركنده و باژگونه مي     ةسالساليان در اين قلب از جاي هزار      
 .مـوز و مطيـع نبـود   آ دسـت ةآن پرنـد   كوچـك و آرام، ةقلب مرگان ديگر آن پرنـد     .شدويران مي 

  رسـوبي ايـن زمـين،   ةپوسـت  پـس الشـخورها كجاينـد؟     . بودند پرنده از بيخ بركنده شده     هاي بال
شد و مرگان سرماي نوك تيز خيش را تا جگربند خود احـساس             همچنان به خواري خراشيده مي    

مرگـان   .دراندميهاي زن را داشت وا چشم،آوردرفته سر بر مي ياد و آنچه از اين خاك از      كرد،مي
آورد كـه عاشـقش   بـه يـاد مـي   !  او عاشق سلوچ بـود     .كردمي اين را حاال حس    !عاشق شويش بود  

آورد كه عشق خود را بـه مـردش از يـاد    تازه به ياد مي. است عشقي كه از ياد رفته بوده  . است بوده
  )25 :1374آبادي، دولت( !است برده
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 خـشم  ، در اعماق آن شب گرم و آرام و در دل خاموشي آن اتاق دربسته،ليكن در آن شب تاريك    
اگر شوهرش برنگردد او يك زن جـوان و تنهـا چـه             . يل شد و ترس به جاي آن نشست       از دلش زا  

توانست دسـت و  خاكي بر سر كند؟ آن شب محتاج نبود خودش را معذّب كند و به ميل خود مي      
آمد كه او چه جوان خوشگل      حاال به يادش مي   ... خواست دراز كند  پاي خود را از هر طرف كه مي       

داد، خيلـي   ثل مردها لب و دهان زمخت و كلفت نداشت، دهانش بو نمي           م! اي است قيافه و خوش 
. در آن حال كه دراز كشيده بـود هـوس او را كـرد             . مانستهايش به برنج مي   با نمك بود و دندان    

  ).73: 1386باك، (اش پريد و فقط هوس بر جا ماند  خشم و كينهةهم
توان به ايـن نكتـه       دو داستان مي   پردازيِهاي شخصيت جمله موارد اختالف در شيوه    از    

هـاي  هاي ويژه و هويت    همگي داراي نام   جاي خالي سلوچ  اشاره كرد كه افراد داستاني در       
سو  از يك اين افراد   .  مانند سلوچ، مرگان، عباس، ابراو، هاجر و سردار        ،شده هستند  شناخته

-س پـشمال  ماننـد عبـاس چاخـان و عبـا         -هاي متناسب و توصيفات مناسب    گذاريبا نام 
 نگــري نويــسنده را در تيزبينــي و ژرف،انــد و از ســوي ديگــراي يافتــههــاي تــازهجلــوه
تلفـظ خراسـاني    ( ماننـد سـلوچ      ،دنسـاز تر مي هاي داستاني نمايان  شناسي شخصيت  نشانه
كـه در لغـت بـه       ) مهرگـان، ميتراگانـا   (كه نامش يادآور مفهوم كوچ است يا مرگان         ) بلوچ

 گفتـار و پنـدار ايـن        ، و متناسـب بـا رفتـار       )ذيل مرگان : 1370ي،چلشا( معني شكارچي است  
هـاي كلـي    ند و تنها اطـالق    ا  نام همگي بي ها  شخصيت مادردر داستان   اما  . شخصيت است 

 معـرّف افـراد     ، مادرشـوهر   و  از قبيل مادر، شوهر، پسر بزرگ، پـسر كوچـك، دختـر            ،افراد
 نـام خـانوادگي     روذكمـ ه در روسـتاي      اين است ك   راوي ة اشار ة مورد  تنها نكت  ؛اندداستاني

مراتـب    بـه  مادرپردازي مستقيم در رمان      بسامد شخصيت  همچنين. است» لي« افراد   ةهم
سادگي و يكنواختي در    است تا    است و همين عامل باعث شده        جاي خالي سلوچ  بيشتر از   
پـردازي مـستقيم و     آبـادي شخـصيت   كه دولـت    درحالي ،گر شود  بيشتر جلوه  مادرداستان  

   :استجاي داستان آورده مستقيم را به تناسب در جاييرغ
 اروپاست؛ داناي كلـي      نوزدهم هاي قرن پردازي، پيرو رئاليست  آبادي از لحاظ شيوة شخصيت    دولت

هاي داستان آگاهي كامل دارد و هنگام ورود آنها به داسـتان، شـرح              است كه از درون و برون آدم      
آورد، در جهـت  آنچه در پي مي   . دهدشان به دست مي   دقيقي از ظاهر جسمي و تاريخچة شخصي      

تكميل اين تصوير معين و مشخص اوليه است، تـا سـرانجام در طـي حـوادث، قهرمـان داسـتان                     
  . )551 :1386ميرعابديني، (طور كامل عرضه شود  به

 ،پردازي در هـر دو داسـتان       شخصيت يهاها و تفاوت  آنيم تا با بيان شباهت    در ادامه بر      
  .ند خلّاقيت نويسندگان را بهتر بنمايانيمرو
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  مادر/  مرگان-5-1-1
سـاالرانه  شوند، قهرمانانه و مـرد     اصلي و آشكار در رمان محسوب مي        شخصيتِ ،هر دو زن  

خيزنـد و   ميز خود بر  آيند، به دفاع ا   ها برمي كنند، از پس دشواري   زندگي خود را اداره مي    
روبـي و   مرگـان بـه قبركنـي، بـرف       . يم بخـشند  ند تـا بنيـان خـانواده را تحكـ         اصدد آن در

شود و مادر به تيمارداري، كشاورزي و خيـاطي    زمينج مشغول مي  روستاي  خدمتكاري در   
مـثالً در   : نـد اها هم مشترك  مرگان و مادر در كنش    . پردازددر يكي از روستاهاي چين مي     

 آنهاكنند كه    يشوند و اذعان م   هاي كالمي در مورد شوهرانشان به دروغ متوسل مي        كنش
هاي كرداري مرگان در برابر سـاالر عبـداهللا         اند و يا در كنش    براي كار روستا را ترك كرده     

 شـود و  كند تا جايي كه با او درگير مي       دفاع مي از خود   با چنگ و دندان     ) از اهالي زمينج  (
و پـرد    مادر نيز در زمان خشونت، روي كلـة شـوهرش مـي            ؛...دارد و ميبه سوي او خيز بر    

نكردنـي،  سـماجت بـراي زنـدگي، شـهامت بـاور         . خراشد صورت او را با چنگ و ناخن مي       
هاي مـشترك هـر     شكستگي از ديگر ويژگي   افسردگي و دل  و  ،  گيري و سرخوردگي  گوشه

  . دو زن در سراسر داستان است
نخـست آنكـه حـاالت عـشق و         . شـود ميان مرگان و مادر مشاهده مي     هايي نيز   تفاوت    

اسـتان در وجـود مرگـان       تظار براي جستن سلوچ همزمان و توامـان تـا آخـر د            نفرت و ان  
   عشق بـه شـوهر بـه مـرور بـه فراموشـي سـپرده                ،مادركه در داستان      درحالي ،پابرجاست

كه گرايش مرگان به سردار نه به صورت آگاهانه يـا هوسـبازانه، بلكـه                ديگر آن دو. شودمي
گرايانـه و تـوأم بـا نارضـايتي و سـرخوردگي            وز، ناگهـاني، تجا   اجباري ةناشي از يك حادث   

 مباشر ارباب با رضايتي دوجانبه و هوسبازانه صـورت          هكه گرايش مادر ب    درحالي ،است بوده
همزمـان  كه  ، چنان شود پيدايش جنين منجر به افسردگي و سرخوردگي مي        باگيرد و   مي

. دوانـد  ريـشه مـي     مـادر   شهوت و وحـشت و هـوس و تـرس در وجـود             دو حس متناقضِ  
در برابر رفتار    از هاجر هم   كه عشق مرگان به فرزندان عادالنه و برابر است؛ مثالً          ديگر آن  سه

-مـي هاي بازي را كه عباس سكه ماني و هم، زكند عباس دفاع و عباس را تنبيه مي      ةظالمان
كه عشق مـادر     درحالي ،دهددرد شديد نجات مي    را از دل    او با درست كردن جوشانده   ،  بلعد

سبت به فرزندانش ناعادالنه و نـابرابر اسـت و دلجـويي، نگهـداري، رسـيدگي، مهربـاني و                   ن
درنهايت بايد گفت تفكر و . مهرورزي او نسبت به پسر كوچكش بيش از ديگر فرزندان است
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تصور اصلي مرگان جستجوي شوهر، مهاجرت و فرار از مشكالت اسفناك زنـدگي اسـت و                
  .ار از گناه و عذاب وجدان دردناك خود است حيات و فرةهدف اصلي مادر ادام

  
  شوهر/ سلوچ -5-1-2

ناپذيري  ضربات جبران اي كه نبودشان    گونه  به ،شوندهر دو مرد در آغاز داستان ناپديد مي       
  هـا  هـا و گرفتـاري     و نـاامني   ،هـا  و بستر آشـفتگي    سازدميتك اعضاي خانواده وارد     بر تك 

ـ   بـه   آنهـا را   بلكـه  شـود، زنـان مـي    عاطفي   ألخموجب  تنها  غيبت مردان نه  . شودمي  ةمنزل
 فقـر و     و آينـد طلبكارها به دنبال طلب خـود مـي       . آورددرمي روستااي براي مردان      طعمه

خيزنـد و هـر لحظـه    مي فرزندان به جدال بر.شودگير اعضاي خانواده ميگرسنگي گريبان 
  .شودخانواده بيشتر ميدرامكان فروپاشي 

 سرگـشتگي و درمانـدگي اسـت؛       تنهـايي،   از نوعي احساس پـوچي،      ناشي ، سلوچ كوچِ    
اي اسـت كـه رو بـه اضـمحالل          او فرزند زمانه   .هويتي اوست نسبت به زندگي     احساس بي 

جـز  ،  فرماسـت ساالر بـر آن حكـم     هاي مرد اي كه ارزش  رهاورد نبود سلوچ در جامعه     .دارد
و تنورمـالي  » چكيدش هنري مياز هر انگشت«او كه زماني  . نيستبختيروزي و سياه  تيره

اكنون وامانده و    اش بود، كشي شغل اصلي  بندي و پشته  زني و نجاري و نعل    و الروبي و تاق   
   :استكردهبريده و به ناكجاآباد سفر  سرگشته از روستاي خود دل

واز كه اين البته با پـر      - او دارد  ةد دوبار سواي آنكه حكايت از ميل به نوشدگي و تولّ         هجرت سلوچ، 
تـرين و  عينـي  -كنـد معنـا پيـدا مـي    ،  و حضور مداومش در خيال مرگـان       سلوچ بر فراز رود شور،    

مندانـه   خواهـد آبرومندانـه و شـرافت       زميني اسـت كـه مـي      بي العمل روستاييِ ترين عكس طبيعي
ـ      هب،  يابد نياز به كار دارد و چون كار نمي        ،زندگي كند و براي نيل به اين مقصود        د ناچـار زن و فرزن

  . )42: 1373قرباني،( كند تا خود را از شرم سرافكندگي در مقابل آنان برهاندخود را رها مي

درد نبـرد بـا      سلوچ، نبرد .هاستها و آيين   فقدان نيروي كار و سنت     ة نشان ،د سلوچ رنب    
كه مصائب   آنشود و پيش از      پيش از ديگران متوجه نابودي روستا مي       اوگويي  ؛  خود است 

 گونـه  شود تا هـيچ    باعث مي   اين مرد  وجود در أساميدي و ي   نا .كند مي كوچ،  رسدبه اوج ب  
  .نداشته باشد) مرگان( با همسرش اي همبستگي دوگانه

بينيم حضور خيـالي سـلوچ        آنچه مي ؛   واقعي نيست  ي، بازگشت  هم بازگشت سلوچ در پايان داستان    
ود، چـه از طريـق جـاي        شـ   حضوري كه در سراسـر داسـتان حـس مـي          .  نه وجود اصلي او    ،است
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 و يكي از موارد حضور سلوچ از طريـق ذهـن مرگـان همـان                ؛اش، چه از طريق ذهن مرگان       خالي
پاياني است كه مرگان در آستانة كندن از زندگي روستايي خودشان، حضور او را شـايد همچـون                  

   ).152: 1380،  و فريادچهلتن( بيندوجداني شاكي، مغلوب و معترض مي

چه كوچ شوهر ناشي از بدبختي، نااميدي و دلزدگي از وضعيت زمانـه       اگر مادردر رمان       
گـردد؛ از هـر     و روزگار است، اما شوهر به دنبال تولدي ديگر و حياتي برتر در زندگي نمي              

 را بـه جانـب عياشـي،      او  بلكـه خـستگي پيوسـته و پايـدار،         ،كدچ هنري نمي  مردانگشت  
كه ديگر حتي در دل مـادر اميـدي بـراي            ايگونه ه ب ،دهد راني سوق مي  قماربازي و شهوت  

 كـوچي   ، سلوچ  شايد بتوان گفت كوچِ    ، ديگر به عبارت . گذارد  بازگشت به زندگي باقي نمي    
  . قيدانه و مستبدانه كوچي بي، شوهرآگاهانه و پيشروانه است و كوچِ

  
  پسر بزرگ و پسر كوچك/  عباس و ابراو-5-1-3

 عباس فرزند .  هستند جاي خالي سلوچ    در داستانِ  و متناقض عباس و ابراو دو نقطة متمايز       
ــراو اســت  ســاله 15-16و  تــربــزرگ   وپــروري  خــشونت، حــرص، تــن.ســاله14-15و اب
 ،نـدگي  خاصـي از ز ةقرارگرفتن در عرص .  شخصيتي عباس است   هايطلبي، ويژگي  منفعت

 ديگـران  گفتگوي عباس بـا    .است اين خصوصيات در او شده     يعني سن بلوغ، سبب تشديد    
 سـلوچ   وارث خـود را     او. با خشم و عـصبانيت و بـه دنبـال آن فحـش و ناسزاسـت                 عموماً  

نيـز  مست  درگيري او با شتر بهار    . فروشد  داند و بدون اطالع مرگان سهم زمينش را مي          مي
عباس  نقطة مقابل     تر و تقريباً  ابراو منطقي . كند تبديل مي   تنها  و گير فردي گوشه  وي را به  

  .شود  داستان ديده ميهايه صحنبيشترعباس در وار  ابراو  و ت هابيل و قابيلبرقا. است
  براي آوردن طبيـب نـزد      علي گناو كمك به    ،هاتالش براي به دست آوردن پنبه چوب          

 اورفتار و گفتار    . استهايي از پركاري ابراو       نشانه،   و شخم زدن با تراكتور     )رقيه( همسرش
بـه  هـايي كـه     كه در برابر غريبـه     ايگونه، به گيرد  نه به خود مي   در آخر داستان حالت مردا    

در پايـان داسـتان نـوعي       . كند  ايستد و جاي خالي سلوچ را پر مي          مي ،آيند  سلوچ مي  ةخان
داستان  ترين فردِ   شبيه او حال بااين ،گيرد  ميفراسراسر وجود ابراو را     ،  حس انتقام و جنون   

   .به سلوچ است
 ماننـد عبـاس و ابـراو نقطـة مقابـل            نيـز  مـادر كوچـك در داسـتان      پسر بزرگ و پسر         

پـسر بـزرگ    . تـر اسـت   پسر بزرگ به ابـراو و پـسر كوچـك بـه عبـاس شـبيه               . يكديگرند
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 و جدال آنها در حـوادث گونـاگون       ،آزموده است و پسر كوچك نازپرورده     ديده و كار   روزگار
جـاي  در  . استان مشترك است  درگيري پسران با مادرانشان نيز در هر دو د        . شودديده مي 

 در .»پـسر بـزرگ  «در داستان مـادر  است و به پدر شبيه ) پسر كوچك ( ابراو   ،خالي سلوچ 
طلبـي    منفعت ، يعني خشونت  ،رو هستيم  هپردازي روب  با تحول شخصيت   جاي خالي سلوچ  

پريشي وي در پايـان     گيري و روان   و زورگويي عباس در آغاز داستان به مظلوميت و گوشه         
 بـه قـدرت و      ، مظلوميت و حقارت ابراو در آغاز داستان       ،شود و بالعكس  ن تبديل مي  داستا

هاي دو پـسر بـدون       خصلت ،مادر در داستان    اما ؛انجامدخشونت وي در پايان داستان مي     
 ة عبـاس و ابـراو را در آسـتان         ،جاي خالي سـلوچ    راويِ. ست و پابرجا  1تغيير و تحول، ايستا   
 پسر بـزرگ و كوچـك را از آغـاز            زندگيِ ،مادر كه راويِ  لي درحا ،كندبلوغشان توصيف مي  

مرگ تدريجي عباس پس از درگيري بـا        . گذارد شان به نمايش مي   سالگي كودكي تا بيست  
 هـا  شود و مرگ ناگهاني پسر كوچك پس از پيوستنش به كمونيست مست شروع مي  ترِ بهار ش

  .پيونددبه وقوع مي
  

  دختر كور/  هاجر-5-1-4
كـودكي  . هـستند  ، هاجر و دختر كور     داستان  دو  در هاآزارترين شخصيت  بي  و ترين    مظلوم

در برابر آشنا و بيگانـه مغلـوب   ، ها  صحنهاغلبدر  آنها . مادرانشان استيادآور كودكي آنها  
اند و از آنان    كه ناشناخته ي  انازدواج ناخواسته با مرد    و    نداشتن امنيت در خانواده    .شوندمي

هـر دو داسـتان مـشكالت دو    . هاي زنان در داسـتان اسـت     ر گرفتاري هراس دارند، از ديگ   
دار مهـاجرت   كـه در گيـرو    ) مـادران (تـر    نسل بزرگ  :دنگذارنسل از زنان را به نمايش مي      

كه اسـير شـوهراني ناخواسـته       ) دختران(تر  اند و نسل كوچك   شوهرانشان سرگردان مانده  
ويـژه دختـران بـه وقـوع         نـان و بـه    هـاي داسـتان پيرامـون ز      ترين صحنه دردناك. اندشده
) عبـاس (تـر    برادر بزرگ   خوردن از   هاجر با كتك   كودكيِ جاي خالي سلوچ  در  . پيوندد مي

سـال   20ــ 30 از اين ازدواج كرده و       پيشازدواج ناخواسته با مردي كه      شود و با    شروع مي 
هاي   به خواسته اجبار در تمام عمرش      بايد به همچنين او   . يابدمي، ادامه   تر است بزرگاز او   

شـدن   در پايان داستان هاجر با حاملـه      .  پاسخ مثبت دهد   »علي گناو «مرد حريصي به نام     

                                                 
1. static 
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 نيز دختـر    مادردر داستان   . بخشدخود استمرار و تكرار بدبختي و آوارگي زنان را قوت مي          
 منجر بـه    ،توجهي به وي   بي  و گير است ريزش و سوزش چشمش گريبان    در كودكي با آب   

شود كـه   مردي مي ازدواج او با    كاري، ناداني و ناآگاهي مادر باعث       ندانم. شوداش مي كوري
پـس   نامعلوم، مدتي    ي دختر به علل   سرانجام. است را نديده و نشناخته    ويي  وقت كس  هيچ

  .ميرداز ازدواجش مي
  

  مباشر ارباب/  سردار-5-1-5
انـد  پي آنهر دو در  . روند داستان به شمار مي    وهاي منفي د  سردار و مباشر ارباب از چهره     

دادن شتران خـود بـه عبـاس        سردار با كرايه  . اي مادي يا شهواني از ديگران ببرند       بهره كه
 آن به اربـاب، گـذران       ةداران و ارائ   ستاندن سهم زمين از زمين    و مباشر با باز   ) پسر مرگان (

هر دو به يـك     . تاسظاهر مرده   و همسر ارباب به    همسر سردار از او گريخته    . كنندعمر مي 
رسـند تـا ذات وحـشي و     استفاده از آنان مـي نقطة مشترك يعني رويارويي با زنان و سوءِ   

  در پايـان سـردار توسـط مـأموران ژانـدارمري دسـتگير           . بدوي خود را بهتر نـشان دهنـد       
  .د، اما سرنوشت مباشر نامشخص استشومي
  
  )مايهدرون(  موضوع  و مضمون-5-2

ماية  آفريند و درون  هايي است كه داستان را مي     ها  و حادثه    پديده ةموضوع، شامل مجموع  
توانـد  كند، به عبارت ديگر موضوع قلمروي است كه در آن خالقيـت مـي             آن را تصوير مي   

 همايـ  مايـه تفـاوت دارد و درون      موضـوع بـا درون    . ماية خـود را بـه نمـايش بگـذارد          درون
 و  ميرصـادقي (  ديگـر داسـتان اسـت      كنندة موضوع با شخصيت، صـحنه و عناصـر        هماهنگ
مايه، فكر اصلي و مسلط در هـر اثـري اسـت، خـط يـا                 درون ). ذيل موضوع  :1377 ميرصادقي،

هاي داستان را به هم     شود و وضعيت و موقعيت    اي است كه در خالل اثر كشيده مي       رشته
انـد  يف كرده عنوان فكر و انديشه حاكمي تعر      مايه را به   به بياني ديگر، درون   . دهدپيوند مي 

مايـة هـر     گويند درون به همين جهت است كه مي     . كندكه نويسنده در داستان اعمال مي     
  ).174 :1364ميرصادقي، ( دهداش را نشان مياثري، جهت فكري و ادراكي نويسنده

تايي در  ، پيرامون زندگي زني است كه در روس       جاي خالي سلوچ  موضوع اصلي داستان        
كند و در طول داستان درگير حوادثي است كه بـر اثـر هجـرت               ميزندگي  اطراف سبزوار   
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هـاي   نيـز پيرامـون رخـداد   مـادر موضوع اصلي داستان  . گيردشوهر به ناكجاآباد شكل مي    
ناپذير و ناگزير زندگي مادري است كه بر اثر فقـدان شـوهر در يكـي از روسـتاهاي       جبران

 مهاجرت و دفـاع از      ، خالي سلوچ  جايمضمون اصلي در داستان     . پيونددچين به وقوع مي   
 دو  ديگر مضامين اصـلي و مـشتركِ      .  گناه و عذاب دردناك است     ،مادرخاك و در داستان     

عـدالتي، هوسـراني،    فقر و نداري، بيچـارگي، رسـوايي، بيمـاري، بـي          : ند از ا  داستان عبارت 
شــوهري، اضــمحالل جوامــع روســتايي،  آبرويــي، هــراس از بــيتجــاوزگري، تــرس از بــي

  . ماندگي و جمود فكري و فرهنگي عقب
  

   پيرنگ-5-3
داللي حـوادث در     اسـت  ةشـبك  )چهـارچوب  توطئـه،  طـرح و   نقـشه،  الگو، طرح،( پيرنگ«

 پيرنـگ   ،به عبارت ديگر   .دهدچرايي حوادث در داستان را نشان مي      و داستان است و چون   
از ايـن   . كند كه در نظر خواننده منطقي جلـوه كنـد         حوادث را چنان تنظيم و تركيب مي      

 . وقـايع اسـت    ةيافتـ   سازمان ةبلكه مجموع ،  نظر پيرنگ تنها ترتيب و توالي حوادث نيست       
ذيـل  : 1377 ميرصـادقي، ( »حقيقت نقل حوادث است با تكيـه بـر روابـط علـي و معلـولي               در

 7گـشايي و گـره   6 نقطـة اوج   ،5 بحـران  ،4والو هـول  ،3 كشمكش ،2افكني گره ،1حادثه ).پيرنگ
 ةهـر دو داسـتان از تعـدادي حادثـ         . روندختاري پيرنگ به شمار مي    ترين عناصر سا  اصلي

كه به صورت منطقي و براساس روابط علـت و معلـولي بـه               انداصلي و فرعي تشكيل شده    
  :كنيمبه تعدادي از اين حوادث اشاره مي در نمودار زير، .اندهم پيوند خورده

  
        داستان مادر  داستان جاي خالي سلوچ

   ناپديد شدن شوهر-1                               شدن سلوچ ناپديد -1
   آميزش مادر و مباشر در معبد-2»         ينخدا زم« نقشه براي تصاحب -2
 در معبد با داروي گياهي جنين مادر سقط -3         درگيري عباس با شتر بهارمست -3

                                                 
1. incident 
2. complication 
3. conflict 
4. suspence 
5. crasis 
6. climax 
7. reversal 
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   كور شدنِ دخترِ مادر-4       هاجر با علي گناوة زدواج ناخواست ا-4
  مردي ناشناس با دختر ةزدواج ناخواستا -5                               تجاوز به مرگان-5
   مرگ دختر-6                                     خشكسالي-6
   مرگ پسر-7                                       مهاجرت-7

شـدن    يعني ناپديـد   ، اصلي ةشود دو داستان حداقل در سه حادث      كه مالحظه مي   چنان    
در برخي  . ندا  ان و تسليم شدن در برابر زورگويان مشترك       شوهران، ازدواج ناخواسته دختر   

كاري دو برادر يا درگيري پسر بزرگ        كتك ي چون هاي مشترك از حوادث فرعي نيز صحنه    
از ،  دنـ دهرخ مـي    داسـتان   هـر دو   حـوادثي كـه در    مجمـوع   در. خوردبا مادر به چشم مي    

ـ  مابعد خود پيوند دار     ماقبل و  ةتنها با حادث   يعني نه  ند،وابستگي متقابل برخوردار   بلكـه  ، دن
كيفيت حوادث از لحـاظ قـدرت و ضـعف متفـاوت و عامـل                .ثيرگذارندأوادث ديگر ت  بر ح 

 را به سـوي     داستانتسلسل حوادث،    .اصلي برانگيختگي و ايجاد هيجان در خواننده است       
 حـوادث   ،هـاي بيرونـي    در كـشمكش   .كـشاند مـي   اوج ةعمل صعودي و رسيدن بـه نقطـ       

گيرنـد و   صورت فيزيكـي شـكل مـي      انساني و به   زندگي افراد انساني و غير     ن محيط پيرامو
جـدال عبـاس بـا شـتر        . شامل درگيري ميان انسان با همنوع خودي و غيرخـودي اسـت           

هـا، از   سوزان كوير و جدال دو برادر، يعني عباس و ابراو بر سر پنبه چـوب              سردار در آتش  
شوهر و   و جدال مادر با مادر     ،لي سلوچ جاي خا هاي بيروني در داستان     ترين كشمكش مهم

 هـاي مـشترك بيرونـي     تـرين كـشمكش   هم، از م  خصومت دو برادر  نيز  عروس و پسرش و     
شـوند و   ريزي مي هاي دروني، حوادث تنها در درون فرد پايه        در كشمكش  .داستان مادرند 

ا هـ ترين ويژگي اين قسم از كشمكش مهم،شك و ترديد و دودلي. جدال بر سر خود است 
كشمكش مرگان با خود  بر سر بودن يا نبودن و هول و وال و كشمكش                . آيندبه شمار مي  

تـرين   از مهـم   ، پيوسـته   تـرس و وحـشتِ      و مادر با خـود پـس از گنـاه و عـذاب وجـدان             
  . ندا  دو داستانهاي مشترك درونيكشمكش

 تالقـي بـار بـا هـم        بحران هر داستان زماني است كه نيروهـاي متقابـل بـراي آخـرين                 
 موجـب دگرگـوني زنـدگي       ،عمل داستاني به نقطـة اوج يـا بزنگـاه         با كشاندن   كنند و    مي

شوند و تغييري قطعي در خط داستاني بـه وجـود           هاي داستان مي  شخصيت شخصيت يا   
خواسـته يـا      تجـاوزِ  ، دو داسـتان    بحـران مـشتركِ    ).ذيل بحـران  : 1377،  ميرصادقي(آورند  مي

اي است كه در آن بحران بـه        نقطة اوج دو داستان لحظه    . تبه حقوق مادران اس   ناخواسته  
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 مـسخ انـسان و زمـين        جـاي خـالي سـلوچ     نقطـة اوج در داسـتان       . رسـد نهايت خود مي  
گـشايي  نهايت گـره  در.  مرگ دختر و پسر است     ،مادرو نقطة اوج در داستان      ) خشكسالي(

آبـادي   بـه قـول دولـت      اي كـه  گونه  به ،نگري است هر دو داستان توأم با اميدواري و آينده       
 نـه وجـود     ،كنـد اي از حضور سلوچ را مشاهده مي      گونه مرگان در پايان داستان تنها شَبه     «

 چه از طريق جاي خالي سـلوچ        ،حقيقي او را، حضوري كه در سرتاسر داستان وجود دارد         
ـ  مادر در  ).152: 1380چهلتن و فريـاد،     (» و چه از طريق ذهن مرگان      وة  نيز با به دنيا آمـدن ن

تر از آن است    معلوم شد باز گناهم سبك    «: رسدپايان مي   داستان به  مادر و ذكر اين جمله    
  .»!اين هم نوة من ...پنداشتم كه خود مي

  
   ديد روايت و زاوية-5-4

بلكـه همچـون      ماشيني نيـست،   ايه عنصر حياتي داستاني، تنها ساز     عنوان يك  به 1روايت
 وسـيلة آن پـردازد و راوي بـه  مـي عواطف مبـادرت  دوربيني است كه به ثبت احساسات و     

 - پـيش از نوشـتن داسـتان       - نويسنده در طرح اوليـه     .سازدافكار و عقايدش را مطرح مي     
 به نظر   .پردازدمي... كشمكش و    موضوع، ،به گزينش مكان داستاني    براساس ديدگاه خود،  

 ؛اسـت  مـادر از تـر  طقـي تر و منبافتهمراتب درهم  بهجاي خالي سلوچ   رسد جنبة روايي  مي
  :گويدآبادي مي دولتةه يكي از منتقدان درباركچنان

گـويي اسـت كـه هماننـد        او قصه  . است »شهرزاد«گويي  پردازي و قصه  آبادي محصول روايت  دولت
   ةهـايش بـه جهـت نحـو       كنـد و گيرايـي داسـتان      روايـت مـي    صورت قصه قـصه   اثر را به   شهرزاد،
  . )82: 1382بهارلو، ( كنده با عنصر داستان ميپردازي و رفتاري است كروايت

ن ميـزان  عيـي  از اين جهت اسـت كـه نگـرش نويـسنده را در ت             نيز 2 ديد ةاهميت زاوي      
بنابراين نويسنده بـدون درك و انتخـاب صـحيح          . دهد نشان مي  ها و بافت انديشه   ارزيابي
خاب ديدگاه، نويسنده را    انت .تواند به بافت و ساخت داستان خود مسلط باشد        نمي ديدگاه،

هـاي مختلـف   سازد تا راوي داستان را طبق ضوابط مـدون و دقيـق در صـحنه            موظف مي 
بـه نگـارش    4 دانـاي كـل    ةو بـه شـيو     3 ديـد بيرونـي    ةداسـتان در زاويـ     هر دو    .ظاهر كند 

                                                 
1. narration 
2. point of view 
3. external point of view 
4. omniscient 
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در حـوادث داسـتان     ،   از طريـق گـزينش ايـن شـيوه          و پرل باك   آباديدولت .است آمدهدر
 آگـاه اي   در مقام نويـسنده    واقع آنها در .دندوزچشم به ظواهر كارها مي    د و   نكن دخالت مي 

 روسـتايي يـا     ةها و رفتارهاي يك جامع    د تا خطوط كلي گرايش    نكوشد و مي  نگير قرار مي 
طـرح و   نويسي،هاي داستانذهن آفرينشگر و تكنيك يك عصر را با استفاده از طبع روان، 

  .دنتفسير كن
  

   گفتگو-5-5
 پـردازي،  شخصيت فضاسازي،  در كنار و همراه با     ، داستان ةاي از پيكر  وان ماده عن به گفتگو

. محصول خودآگاهي نويسنده و از الزامات كليـت سـاختار داسـتان اسـت             ،  عمل و حركت  
هاي داستاني و عاملي براي تجلي نوع ارتباط افراد به شـمار             شخصيت ةشناسنام گفتگوها

 سخن گفتن ،  سازد آشنا مي  هاشخصيتعمق و درون    ازحد با     چيزي كه ما را بيش     .روندمي
 بـا    هر دو نويسنده   . متفاوت باشد   كامالً شان ت كه ممكن است با خصوصيات بيروني      آنهاس

 د و از زبـان    نـ دهتك افراد داستاني قرار مي     جاي تك  خود را به    داناي كل  ةاستفاده از شيو  
عواطـف و    احساسات،،ق خود با بينش عمي ندا توانسته  بدين طريق  د و نكنآنها صحبت مي  

هـاي  شخـصيت  كـردار و پنـدار    با دقـت در گفتـار،   آنها.دنعوالم دروني آنها را نمايان ساز   
   .دنسازشان را آشكار ميد و واقعيت زندگينكشخوبي به تصوير مي داستان، آنها را به

د بـا   ترين ويژگي آن برخور   است كه مهم   رئاليسم و اصلي هر دو نويسنده        خاص مكتب    
نـد  نبتوا  نيز بر آن بوده تـا      گانسعي نويسند  .هاستبيان واقعيت و  كشف   حقايق زندگي و  

خــصوص در  را در داســتان و بــه 1ماننــديباورپــذيري و حقيقــت ايـن احــساس طبيعــي، 
بـرد عمـل داسـتاني و از         سو در پـيش     گفتگوها از يك   .دنمكالمات و گفتگوها نمايان ساز    

 .كننـد و كوتاهي و بلندي جمالت نقش مهمي را ايفا مـي          تناسب با آهنگ     سوي ديگر در  
خـورد و در      بـه چـشم مـي      مـادر مراتب بيـشتر از       به جاي خالي سلوچ  گفتگوهاي بلند در    
ه كـ شـود؛ چنـان   مـي  ذهن مخاطب از روند سازمند داستان دور         دوريبرخي موارد باعث    

يكـي از   . انجامـد   حدود بيست صفحه به طول مي      ،گفتگوي عباس در طويله و قماربازي او      
  : نويسدميدر اين زمينه منتقدان 

                                                 
1. versimilitude 
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خـصوص زمـاني كـه يـك چيـز        به، طوالني استجاي خالي سلوچها در داستان برخي از ديالوگ 
شود؛ در جاهايي كه بحث اقتصاد و علـوم اجتمـاعي، جـاي ديـالوگ                فكري در ديالوگ مطرح مي    

  .)80: 1373براهني،  (گيرد رمان را مي
  

   و رنگ زمان، فضا-5-6
هـاي يـك   رويـداد  جاي خالي سـلوچ .  در هر دو داستان مشخص است      1زمان، فضا و رنگ   

واقعـي  تايي در حـوالي سـبزوار بـا نـام غير           در روس  اي را  سرگذشت خانواده  سال و سه ماهِ   
دقـت  تمامي فصول سال بـه     .دهدنشان مي پهلوي  يمِ  در دوران اصالحات ارضي رژ    زمينج،  

. گيـرد دربرمـي كتاب را   از چهار بخش     يك بخش    تقريباً ال،اند و هر فصل س    توصيف شده 
يان چينـي را در دوران  يسـال از زنـدگي روسـتا    حوادث نزديك به بيست نيز   مادرداستان  

هـاي  پردازيها و فضا  پردازيصحنه. كشداستثمار و استعمار نظام فئوداليسم به تصوير مي       
كـردن پـول در زيـر خـاك،          پنهان  چگونگي پرداخت بدهي به زورگويان،     مشتركي ازقبيلِ 

 جـدايي،  ة دختـر و مـادر در لحظـ       ةعشق مادر به پسر دوم به خاطر شباهت به پدر، گريـ           
هاي قديمي در هر دو داستان      هاي كشاورزي و خانه   بازي و زمين  خانه و قمار  توصيف قهوه 
  .شودمشاهده مي

  
  ) مكتب شناسي( نگرش هنري -5-7

جـاي   هايي از چه در بخش  اگر اند؛ رئاليستي ،ت نويسنده  از لحاظ هدف و ني     هر دو داستان  
ديـده  نيـز    سوررئاليـسم مدرنيسم و    پست ،توراليسمنا ،هاي سمبوليسم جنبه،  خالي سلوچ 

 و حـوادث    زندگي را عموماً    رئاليست، ةنويسند «).203: 1388نصر اصفهاني و شمعي،     ( شود مي
اي از   سلـسله  ةمنزل  نه به  ،گيرد مي  مثابه سير تكاملي در نظر      به و صفات بشري را خصوصاً    

در چـشم او تـضاد و        .هاي مجزا كـه بـا يكـديگر و شـرايط تـاريخي ارتبـاط نـدارد                پديده
واقع گستردگي افق در ).43: 1362 پرهـام، ( » حيات اجتماعي است  ةعامل سازند  همبستگي،

د و بـا    نبينهاي آينده را بهتر ب     افق است  در سبك رئاليسم باعث شده      هر دو نويسنده   2ديد
  . گرندنظمي هوشيارانه به تاريخ و اجتماع بن

  
                                                 
1. atmosphere 
2. perspective 
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  گيرينتيجه -6
ماننـد  (اندازهاي مختلف محتوايي و سـاختاري       از چشم  مادر و   جاي خالي سلوچ  دو رمان   
و همچنـين بـسترهاي     )  زاويـة ديـد     و پردازي، مضمون، موضوع، پيرنگ، روايت    شخصيت

ويـژه در   از لحاظ سـاختار و بـه      . اندر شبيه فرهنگي و تاريخي و اجتماعي، بسيار به يكديگ       
  هــاي بــالقوه و پنهــان در   نيــروانــد هــر دو نويــسنده كوشــيده،پــردازي زمينــة شخــصيت

هاي اي از شخصيت   پاره .دنگرفتن سير تكاملي داستان نمايان ساز     ها را با در نظر    شخصيت
سلوچ بـا شـوهر،     . دهايي با هم داشتن   ها و تفاوت   شباهت ،اصلي و فرعي در هر دو داستان      

سـردار بـا    و  مرگان با مادر، هاجر با دختر كور، عباس و ابراو با پسر بزرگ و پسر كوچك،                 
. زاوية ديد هر دو راوي به شيوة داناي كل اسـت          . اندهاي كلي شبيه  مباشر ارباب در زمينه   

  و و خصوصيات روحـي و خُلقـي  اندرفتهها تك شخصيت به قالب تك  ديد ة زاوي با اين  آنها
هايي كه در رمـان  تصوير .اندكردههاي آنها را تشريح احساسات و عواطف و افكار و واكنش 

نخست، انسجام ميان آنها و تناسبشان بـا داسـتان؛          : اندتوجهاند، از دو نظر قابل    كار رفته  به
اي سـازنده   عنوان عنصر و مهره     صحنه به  .هاي ذهني نويسندگان  دادن بافت دوديگر، نشان 

وقوع حوادث و رد     ها،شخصيت كند و بر رفتار   مي داستان ايفا  دو   سزايي در پيشبرد  نقش ب 
طور منطقي   هر عمل به   و   انديكدستها اغلب   پيرنگ. استبودهثر  ؤكردن گفتگوها م  و بدل 

هـا و حـوادث در بـه وجـود آوردن           كـشمكش  هـا، شخـصيت  افتد و وار اتفاق مي  و زنجيره 
  .كنندايفا مي مهم نقشي، هاي منسجم و منطقيگهاي كوچك و بزرگ و پيرنپيرنگ

افتـاده بـه تـصوير      اي دور در ناحيـه  اجتمـاعي را    ة   يك طبق  نداكوشيدههر دو نويسنده        
حاصل اين تالش از     .دن زمانة خود به دست ده     تلخهاي  توصيف دقيقي از واقعيت   كشند و   

كـه  است   زحمتكشي   انمردم از زندگي پر از فقر       بارتصويرهاي سياه و غم   ارائة  يك طرف   
اي  فريـاد افـشاگرانه    ، دستشان تنگ و خالي است و از طرف ديگـر          ،كنندچه تالش مي  هر

تقويت اقتـصاد   ها كه منجر به     حكومتهاي  برنامهاقتصادي   - عليه پيامدهاي سياسي   است
جمعـي   مهـاجرت دسـته    شـده و پيامـدهاي نـاگواري همچـون        مالكي در روسـتاها     خرده
  .استبه دنبال داشتهرا زمين به شهرها  و بييان فقيريروستا
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  نوشتپي
 نـويس نويسنده و بيـوگرافي  (Pearl Sydenstricker Buck) »پرل سيدنستريكر باك« -1

 بيهاي متعـص غ مذهبي و از كاتوليكمادر وي مبلّ  پدر و. است)1892-1973( آمريكايي
او . كردنـد  سفر مي،مله چينج از،افتادهكشورهاي دور  بهمسيحيتبودند كه براي تبليغ 

عنـوان زبـان     را بهزبان انگليسي سالگي در چين زندگي كرد و يكو چهل ماهگي تا   سه از
: چينيبه  ( »ساي ژن ژو  « چيني و با نام      ةعنوان يك نويسند    به چين در   وي .دوم آموخت 

賽珍珠 (خـاك   خـود را بـه نـام    ة و ارزنـد پرمايهاثر  1930 ل سا در باك.معروف است
 بـه   مـادر رمـان   وي با انتـشار     . شد »رپوليتز «ة جايز موفق به دريافت    و منتشر كرد  خوب
و ادب آمريكـا    آكادمي هنـر م1935و در سال  از دانشگاه نائل آمد MA  افتخاريةدرج

ملـي ادبـي و هنـري    افتخـاري انجمـن     اعطا كرد و بـه عـضويت   را»هاولز«به وي مدال 
يان چينـي و قـدرت   يروسـتا   زنـدگي ة، به خاطر تجسم زنـد 1938  سالدرباك . درآمد

ند اترين آثار وي عبارت   همم. دگرديادبيات   نوبل   ة جايز ةنويسي، برند   در بيوگرافي  توصيف
 مـادر ، )the Good Eeart( خـاك خـوب    ،)Wind East Wind West(  باد غرب باد شرق، :از
)the Mother( ،هاي قسمت شده خانه )A House Divided( ،  همـه برادرنـد )All Men Are 

Brothers( ،خدايان ديگر )Others Gods( منگوناگون دنياهاي و  )My Several Worlds.(  
به فارسـي    را    مادر رمان 1345 سال   در» محمد قاضي «بار  كه نخستين   با توجه به اين    -2

، شـايد  اسـت بـوده  1357هـم در سـال     سـلوچ جـاي خـالي       و نگارش رمان   كردهترجمه  
 بـوده   مـادر تـأثير   آبادي تا حدودي در مبنا و روند كلي نگارش داستاني خود تحـت             دولت

تـري را بـدان افـزوده و از    تـر و ارزشـمند  تر، خلّاقانـه تر، كاملهاي دقيقجنبهباشد، اما او  
  .استه مختلف، داستاني ماندگار آفريدةرخدادهاي متشابه در دو منطق

  
  منابع 

  .اميركبير:  ترجمة محمد قاضي، تهران،رماد ، )1386( باك، پرل
  .8 شمارة،  نوةدور، تكاپو، »كليدر و زبان رمان «،)1373( رضا براهني،
 ةروزنامـ  ،»گويي شهرزاد اسـت    پردازي و قصه   آبادي محصول روايت   دولت «،)1382( حمد م بهارلو،
  .268 ةمار، شيد10 ،)ضميمه(جم جام

 :مـشهد   اصغر كريمي،  ةترجم ، در شمال خراسان   نشينيكوچ،  )1371( حسينمحمد اپلي يزدي، پ
  .آستان قدس رضوي
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  .آگاه: تهران ،رئاليسم در ادبياتضدرئاليسم و ، )1362( سيروس پرهام،
گفتگــو بــا محمــود  ( هــستيممردمــيمــا نيــز  ،)1380( ، فريــدونحــسن و فريــادامير چهلــتن،
  .مه و فرهنگ معاصر چش:تهران، )آبادي دولت

  . چشمه: تهران،جاي خالي سلوچ ،)1374( آبادي، محمود دولت
  .چشمه و فرهنگ معاصر: تهران ،انديش محالةقطر ، )1383( ــــــــــــــ

 .سخن:  تهران،آشنايي با نقد ادبي ، )1372( كوب، عبدالحسينزرين
  .ز مرك:تهران ،فرهنگ گويشي خراسان بزرگ ،)1370( امير شالچي،

مركـز  :  تهران ، دنگ شيا پينگ و اصالحات     ،چين نو  ،)1383( ، سيدجواد شاهنده، بهزاد و طاهايي   
  .تحقيقات استراتژيك

 معـين و    :تهـران  زاده، آذيـن حـسين    ةترجمـ  ،ريشهرمان درخت هزار   ،)1382( كتايون شهپرراد،
  .شناسي فرانسه انجمن ايران
  .خجسته: مد رفيعي مهرآبادي، تهران ترجمة مح،مائو و مائوئيسم ،)1381( شون چي، ون

: اهللا شيرازي، تهـران     ترجمة دكتر سيدمرتضي آيت    ،ادبيات تطبيقي  ،)1373( هالل، محمد غنيمي
  .اميركبير

  .آروين: تهران ،آبادي نقد و تفسير آثار محمود دولت ،)1373( قرباني، محمدرضا
  . نشر نو:رانته ، ارضي و جنگ طبقاتي در ايرانةلأمس ،)1359( باقر مني،ؤم

  . شفا:تهران ،عناصر داستان ،)1364(جمال ميرصادقي،
  . مهرة سور:تهران ،داستان و ادبيات ،)1383( ــــــــــــــ

كتـاب  : تهـران  ،نويـسي   هنـر داسـتان  ةنامـ  واژه ،)1377(ميمنت  ،  ميرصادقيو  جمال   ميرصادقي،
  .مهناز

  .چشمه:  تهران،)2و1جلد ( نويسي ايرانسال داستانصد ،)1386( ميرعابديني، حسن
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