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لمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام دانشجوي دكتري ادبيات فارسي، عضو هيأت ع 
  نور،
  ايران سنندج،

 **سوبهاش كمار
  محقق و پژوهشگر ادبيات فارسي و هندي

  )19/10/95 :، تاريخ تصويب13/04/94 :تاريخ دريافت(
  چكيده

كـه از   » پـنج تنتـرا   «آثـاري چـون     . اي طـوالني دارد    گويي در سرزمين هند سابقه      پردازي و قصه    داستان
انـد و نثـر فارسـي        وند و شهرت جهاني دارند، از اين دسته        ر شمار مي  هاي مهم در تاريخ كهن هند به       تانداس

 داليـل مختلـف، شـعر از نثـر پيـشي       شعر در ادبيات فارسي پديد آمد، اما تا دوران معاصر به اگرچه پس از
كه  رسد شايداين امر باشد  شعر ميكه چرا در ايران نثر از نظرگاه ادبي كمتر به پاي نخستين دليل اين. گرفت
چه در ادبيات اقوام ديگر غالباً اختصاص به نثر دارد و عقايد حكمي و تعاليم اخالقي و قصه و داستان از                      آن
خـسرو و   و مثنوي ليلي و مجنون و بوستانجمله است، در ايران در شعر تجلي يافته است و آثاري چون       آن

ي شعر است و از آنجا كه اين آثار منظوم از زيبايي و روانـي                وسيلهه نثر به  هايي از انجام وظيف    ، نشانه شيرين
گونه آثار بازمانده است و الجـرم در مقايـسه بـا     اند، نثر فارسي از توجه به اين اي برخودار بوده مالحظه قابل

ني و ي ادبيـات جهـا   وجـود ادبيـات نثـر معاصـر فارسـي در حـوزه         با اين . شعر قلمرو محدودي يافته است    
آبـادي و   دولـت .  داراي جايگاه خاصي اسـت - چه درون مرزي و چه برون مرزي       -باالخص ادبيات تطبيقي  

ي  ي معاصر ادبيات ايران و هند هـستند كـه در زمينـه              در دوره  )realist(گرا   نويسان واقع  پرم چند از داستان   
دارد بـا   ايـن مقالـه كوشـش    . انـد  گذاشتهجا  اي از خود به    داستان كوتاه، رمان، نمايشنامه و غيره آثار برجسته       

شان را در ادبيات داستاني معاصر دو كـشور   ي نفوذ و تأثير دو نويسنده، جايگاه      بررسي و تحليل آثار و دامنه     
هـاي داسـتاني دو       تحليلي است كه از استقصاء در متن       -روش پژوهش در اين مقاله توصيفي     . مشخص كند 
آراء و نظريات منتقدان دربارة اثرگـذاري آنـان در     و با استناد به   گودان  و جاي خالي سلوچ  ويژه   نويسنده، به 

دهـد   مقاله حاضر نشان مـي . كند ديگران و تحليل اين اظهارات، نقش و جايگاه اين نويسندگان را ترسيم مي       
  .اند كه هر دو نويسنده رويكرد مشابهي به مقاومت در برابر ظلم داشته

  .ا، مرگان و دنيگودان، جاي خالي سلوچ و پنهان،  خشونت آشكار:هاي كليدي واژه
___________________________________________________________________________ 
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  مقدمه
دو ملّـت هنـد و ايـران    . جايگاه روابط فرهنگي ايران و هندوستان بر كسي پوشـيده نيـست        

ي روابط اين     سابقه. پيوندي دراز دامن و ديرينه دارند؛ پيوندي كه ريشه در اعصار و قرون دارد             
و جـو   هاي هخامنشي و ساساني جـست    در ميان سلسلهويژهدو ملّت را بايد از آغاز تاريخ و به      

هـا هرگـز گسـسته     ها و شدت و ضـعف    رغم فراز و فرود    نظير تاريخي، علي    اين ارتباط بي  . كرد
ي بـسيار   ي پيونـدهاي فرهنگـي ايـن دو كـشور، حـوزه         مطالعـه . نشده و تا كنون نيز ادامه دارد      

هـاي   م شده تـاكنون، هنـوز هـم عرصـه    هاي انجا   جذاب و پرمحتوايي است كه با وجود بررسي       
هـاي نـوين و       ظهور و گسترش شـاخه    در دنياي امروز با توجه به       . بسياري جهت پژوهش دارد   

ي ديرپاي فرهنگي در ميان دو ملّت         و با تكيه بر سابقه    ) همچون ادبيات تطبيقي  (كارآمد ادبيات،   
صاً ادبيـات معاصـر ايـن دو     مخـصو  - تطبيقي ادبيات اين دو سرزمين      هند و ايران، لزوم بررسي    

اي كه ايجاد شده است در تالقي  در حقيقت ظرفيتِ تازه .شود  بيش از پيش احساس مي-كشور
اي سـنگيني بـر دوش        ي ايران و هندوستان وظيفه      دار فرهنگي در ميان جامعه      با اشتراكات ريشه  

  . پژوهشگران ادبي ايران و هند و بلكه تمامي جهان گذاشته است
ي فرهنگ و تعامالت اجتماعي و اقتـصادي و سياسـي           ه ادبيات هر كشوري چكيده    از آنجا ك  

ترين راه براي اثبات اشتراك اهالي هـر دو سـرزمين نيـز ادبيـات            آن كشور است، بهترين و كوتاه     
ترين دستاورد ادبـي بـشر مـدرن اسـت و در دنيـاي امـروز از        ويژه رمان، تازه و به داستان،. است

با توجه به همة اين موارد، نگارنده دو گزينه شاخص از ادبيـات      .وردار است سزايي برخ   اهميت به 
تـرين   از برجـسته » پـرم چنـد   منـشي  « و »آبـادي  محمـود دولـت  «. هند و ايران را برگزيده اسـت 

تي به نويسندگان معاصر ايران و هند هستند كه شرايط فضاي مدرن را در جوامـع   گذار از جو سنّ
شرايط مشابه، آثار    شايد همين   . اند   را در آثار خود شرح و انعكاس داده         ناند و آ    خود درك نموده  

هاي بسياري در ميـان       اتفاقأ شباهت .قرار داده است  » رئاليسم اجتماعي «ها را در قلمروِ مشترك        آن
مخصوصاً در بهترين   . هاي عمومي آثار اين دو نويسنده وجود دارد         ي ديد و ويژگي     عاليق، زاويه 

هـاي    شـباهت  بـه » گودان«و  » جاي خالي سلوچ  «هاي اين دو نويسنده، يعني         رمان ترين  و شاخص 
هـا، سـاختارها و غيـره، شـرايط      نويسندگان با بررسي شخصيت. خوريم قابل بررسي زيادي برمي 

اند تـا   ي اجتماعي و بسياري از موارد ديگر اين دو رمان، در اين مقاله تالش كرده      شده   داده    شرح
  . ها و عاليق و سبك اين دو نويسنده ارائه دهند ر از اشتراكات، ديدگاهت تصويري دقيق

شـود كـه در آن عامـل         هر اثر شكوهمند و ممتازي اطالق مي       ادبيات در معناي خاص آن به     
در ادبيات قديم «. ضمن با دنياي واقعي نيز ارتباط معناداري داشته باشد تخيل دخيل باشد و در
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 غالب مورد توجه ادبيات بوده است و آثار پرشكوه و عظيمـي               نوع جهان عموماً نوع ادبي شعر،    
اما پس از آن و در دوران مدرن، نـوع          ) 56: 1376آشوري،  (» .در اين نوع ادبي خلق شده است      

شـود بيـشتر مـورد توجـه قـرار       مي... ادبي داستان كه شامل قصه، رمانس، رمان، داستان كوتاه و 
طوركلي مرده اسـت، نـوع ادبـي داسـتان در            كه ادبيات به   گرفت و امروز اگرچه برخي معتقدند     

بايـد توجـه   . شـود  اين مسأله در ايران و هند نيـز مـشاهده مـي   . سطح جهان رواج بيشتري دارد   
 . شيوة مدرن از اروپا وارد هند و ايران شده است داشت كه داستان به 

بـا ظهـور    «.  اسـت  »هـاي ادبـي    مكتـب «ادبيات از منظر ديگري نيز قابل بررسي است و آن           
ي  ادبيـات جهـان وارد مرحلـه   ) فرانـسه (كالسيسيم در اواسط قـرن هفـدهم مـيالدي در اروپـا        

هـاي   ترتيب مكتب   پس از كالسيسم به   . هاي ادبي پديدار شدند    جديدي شد و مكاتب و جريان     
 ورود امـا ) 23: 1383حـسيني،   سـيد (» .در اروپا ظهور يافتند... رمانتيسم، رئاليسم، ناتوراليسم و

دليل شرايط محيطـي و اجتمـاعي    اما به .اين مكاتب به ايران و هند با چند قرن تأخير همراه بود           
پرده  گيري از عواطف و ضرورت پرداختن مستقيم و بي        عدم كارآيي پوشيده سخن گفتن وبهره     (
سرايان  گرايي يا رئاليسم مورد توجه داستان      مكتب واقع ) ها ها و دشواري    عدالتي مشكالت و بي   به

عدالتي،  ماندگي، بي دليل عقب سوم به  گفت كه در كشورهاي جهان  توان واقع مي در. قرار گرفت
، ادبيـات اجتمـاعي يـا مكتـب                  فسادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و بسياري عوامـل ديگـرَ

ر  بـا ظهـو  .نويسان قرار گرفت رئاليسم بيشتر از هر مكتب ادبي ديگر اروپايي مورد توجه داستان   
ابـزاري بـراي     و شكوفايي مكتب رئاليسم در اروپا و سپس در روسيه، ادبيات بيش از پـيش بـه                

در ايران و هند نيز مكتب رئاليسم، . هاي بشري تبديل شد اصالح جامعه و بيان دردها و مصيبت    
ين همها بود و به    نويسان براي بيان مشكالت و دردها و رنج         ويژه داستان   ي اديبان به   مورد عالقه 

ي نويسندگان نامدار ايران و هند        ديگر سخن اغلب آثار برجسته     به. علّت رشد چشمگيري يافت   
  .متأثر از مكتب رئاليسم اروپايي يا روسي بوده و هستند

همراه آورد و باعث شـد در كنـار كـار توليـد      اي را نيز به  اما ادبيات مدرن رويكردهاي تازه 
كه پس از   يكي از اتفاقاتي.  نيز مورد توجه بيشتري قرارگيردآثار ادبي، بررسي و نقد آثار پيشين

آثار ادبي يكـديگر   تر جوامع به  آمد، رشد ارتباطات و دسترسي آسان  وقوع وضعيت مدرن پيش
دسـت مخاطبـان     ي يك كشور در كشورهاي ديگـر بـه         هاي تازه   همان سرعتي كه داستان    به  . بود
 هـاي ادبـي نيـز    شناسـاند، نظريـه   ندگان ديگر كشورها مـي نويس هاي تازه را به رسيد و جريان    مي
المللـي    هـاي ادبـي بـين       مرزهاي كشورهاي گوناگون را در نورديد و ديري نپاييد كـه جريـان             به
كـه  (ها و ساليق همگون در ميان نويسندگان كشورهاي مختلـف             پيدايش سبك . وجود آمدند  به
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ي، اقتصادي و گـاهي سياسـي در جوامـع          يكي از داليل آن ايجاد موج تغييرات مشترك اجتماع        
باعث شد كه پژوهشگران ادبيات درصدد تطبيق آثـار ادبـي كـشورهاي مختلـف               ) گوناگون بود 

كردند يا از دردي مشترك يا درماني مشابه سخن           برآيند، آثاري كه شرايط مشابهي را روايت مي       
از همين مـسائل، مـشترك   وضع مدرن يكي  ي گذار كشورها از شرايط سنتي به      مرحله. گفتند  مي 

د شد» ادبيات تطبيقي«بدين ترتيب . بود   . متولّ

  بحث و بررسي
معني مقايسه كردن، كنارهم نهادن دو اثر ادبـي يـا چنـد موضـوع      به ادبيات تطبيقي در لغت

ي، تـاريخي و       جهت بررسي از نظر فني، زيبايي      در . اسـت ... شناسي، فكري، محتوايي، كيفي، كم
معـين،  . (آمده است» برابر كردن و مطابق ساختن دو چيز با هم«معني  كلمه به  فرهنگ معين اين

بررسي روابـط تـاريخي ادبيـات     ي ادبيات به تحقيقات تطبيقي در حوزه«در حقيقت  ) 94: 1378
ي نقش و اثرگذاري هريك       ها، ارائه  ها، كشف پيوندهاي پيچيده بين آن      ملي با ادبيات ديگر زبان    

آسـمند  (» .پـردازد  زش هنري، معنوي، محتوايي، فني و پيوندهاي تاريخي مـي         ها از نظر ار    از آن 
  )35: 1388جونقاني، 
 و  دقيـق  رغـم مطالعـات   بـه  گذشـته،  تطبيقي هاي پژوهش عمر از قرن يك حدود كه امروزه
 شـاهد  اروپـا  نـوزدهم،  قـرن  در. اسـت  نـشده  داده آن به  چنداني غرب در شرق اهميت  جدي

رواج و تـسهيل جهـانگردي،    در ايـن زمـان ضـمن   . چشمگيري بود لميع و اجتماعي تحوالت
 گرديد، يكي حاصل مهم ي نتيجه و دو شد فراهم مختلف ملل از ادبي آثار ي شرايط براي ترجمه

 هـاي  پـژوهش  در اساسي تحول و رونق در دو هر اين. جنبش علمي ديگري و رمانتيسم جنبش

 در را زيـر  نتـايج  رمانتيسم مكتب وان گفت كه ظهورت طور خالصه مي به. بودند تطبيقي اثرگذار

 اصـلي  هـاي  زبـان  در هـا  ملّـت  ادبيات بررسي. 2 .اقوام ديگر ادبي آثار از استفاده .1«: داشت پي

 ادبي نقد توجيه. 4 .و اثرپذيري تحقيق براي قومي ادبيات در برابر تازه هاي افق گشودن. 3 .ها آن

 عناصـر  بررسـي . 5 .اسـت  تطبيقـي  ادبيـات  و نقد جديد ايشپيد آن نتايج از كه علمي روش به 

  )78-79: همان(» .نويسنده فرهنگ و آموزش ي دهنده تشكيل
هاي ادبـي     بايد توجه داشت كه اشتراكات ادبي ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم در جريان            

هـاي وقـوع    آمـدن علـت   كشورهاي مختلف پديدار شـده باشـند يـا مـستقيماً از طريـق پديـد      
 و همـه  ها يا ديگر علل اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا فرهنگـي  اعم از جنگ(هاي ادبي  يانجر

طور مستقيم بر زندگي افـراد يـك          هايي كه به    ، يعني علّت  )شمول در يك كشور خاص      گيرجهان  
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شكل گرفته  ... ي ادبي و    جامعه تأثير گذاشته باشند، يا غيرمستقيم و از طريق شيوع نظريات تازه           
   .باشند

. اند ها و رويكردهاي ادبي داشته      ي ايران و هند شرايط مساعدي براي همساني جريان          جامعه
هند و ايران الاقل از نظر تئوريك در يكي دو قرن اخير تحت تسلط فرهنگ و نظريـات غـرب                    

ي فرهنگـي وفكـري بركنـار         هـاي ايـن جاذبـه       سير داستان در اين كشورها نيز از پيامد       . اند  بوده
گرايي در آثار ادبي در هر دوي اين كشورها           توان گفت كه رواج واقع       پس از سويي مي    .اند  نبوده

يعنـي در ايـران عمـدتاً نظريـات و     . غيرمـستقيم صـورت پذيرفتـه اسـت    ) ي مردم  تبع عامه  به(
گذار بوده است و در هندوسـتان   تأثير) كمي روسيه و شايد(گراي فرانسه  هاي ادبي واقع جريان

ولـي نكتـه اينجاسـت كـه هـر دو           . گراي انگلستان   هاي ادبي واقع    ات و جريان  رواج همين نظري  
ي   ي انديـشه    ي مـستقيم و يگانـه و همريـشه          تحـت سـيطره   ) انگلـيس و فرانـسه    (كشور مبـدأ    

ترين ناظران    ي نخستين و موفق     از جمله » پرم چند «و  » آبادي  دولت«. اند  گرايي اروپايي بوده    واقع
آثار آنان از كيفيـت فنـي قابـل    . اند وضعيت در ايران و هندوستان بوده    و راويان اين برهه و اين       

هـا هـر دو نگـاهي دقيـق و            آن. اي برخوردار و مقبوليـت ملـي و جهـاني يافتـه اسـت               مالحظه
ي خود    تحوالت كالن اجتماعي و تأثير آن بر جزئيات زندگي افراد جامعه           موشكاف و عمقي به     

» گـودان «و  » جاي خالي سـلوچ   «و نامدار اين دو نويسنده يعني       ويژه دو رمان موفق       به. اند  داشته
در . هـاي غيرقابـل انكـار دارنـد         هم شاهد صادق و پرتوفيق اين طرز نگاه است و هم همانندي           

تطبيق اين دو رمان تمركز ما بر تأثيرگذاري يا تأثيرپذيري اين دو نسبت به يكديگر نيست، چرا                 
پس اشتراكات اين دو اثـر را بايـد در سـپهر            . وجاهتي ندارد داليل گوناگون چنين ادعايي      كه به 

  . وجو كرد  ديگري جست

  پيدايش رمان
در حقيقت وقتـي انـسان هويـت خـود را پيـدا      . تاريخ پيدايش رمان چنداني طوالني نيست   

شـناخت و هـويتي نداشـت و      رنسانس، انسان از خود ي پيش از دوره. كرد، رمان نيز پديد آمد
هـاي اجتمـاعي بـود و اراده و سرنوشـتش در              يالت مذهبي و اقتصادي و مؤسسه     تشك وابسته به 

وقتي كه انسان از اين جمع و گروه مـستقل شـد هويـت    «. دست جمع يا صنف و گروهش بود     
تدريج تحقق يافـت،     هاي هفدهم تا نوزدهم به      اين استقالل فردي در طي قرن     . خود را باز يافت   

پهلـوان،  (» .ياد شد» بورژوا«ي    عنوان طبقه  ها از آن به      كه بعد  اي  يعني دوران رشد و اعتالي طبقه     
تدريج رشد  ي فئودالي زاده شد و به بعد از دوران رنسانس اين طبقه از درون جامعه        ) 94: 1382
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ي آزادي فرد بـود، افـراد را         كننده فعاليت و تجلي اين طبقه كه در نخست تبليغ          . و تكامل يافت  
انسان متوجه شخصيت و هويت دروني و فردي خـود          . في رهايي داد  هاي اشرا   از قيدها و سنت   

 نويسندگان نيز بر اثـر ايـن      «. شد و احساسات فردي و خصوصي از احساسات جمعي جدا شد          
فرهنـگ سـنتي و قـراردادي        ها رهايي يافتنـد و بـه        تحول اجتماعي از تأثير ادبيات قديم و قصه       

دبيات پوشـش اشـرافي و اختـصاصي خـود را           ا) 399 -400: 1386ميرصادقي،  (» .پشت كردند 
ي متوسط و مردم عـامي مـورد    اولين بار بود كه طبقه. دور انداخت و معناي آثار دگرگون شد       به

درونـي و   كم فـرد بـر زنـدگي         كم«. ادبيات راه يافت   ها به   هاي آن   توجه قرار گرفتند و شخصيت    
) 400: همـان (» .مان را آفريدهاي شخصيت خود آگاهي يافت و اين شناخت ر  عاطفي و ويژگي  

. هـاي درونـي تكامـل يافـت         هـاي فـردي و كـاوش        تـدريج خالقيـت    ي بورژوازي بـه    با توسعه 
. ي رمـان شـكل گرفـت    هاي سنتي قصه را كنار گذاشـتند و قالـب تـازه     كم قالب  نويسندگان كم 

: مـان ه(» .وجـود آمـد     ي بورژوازي بـه    قول لوكاچ، اديب و فيلسوف مجاري از حماسه        رمان به «
ادبيـات راه يافـت و رمـان     هاي روحي به  خصوصيات عاطفي و دروني و تجزيه و تحليل  ) 401
ي مـادام دوالفايـت در     نوشـته 1كلو  خانم شاهزادهرمان «. وجود آمد معني واقعي و امروزي به به

  ) 402: همان(» .هاست  اولين طلوع اين نوع رمان1678سال 

   رمان در ايران پيدايش
اي  طور گسترده ي دوم قرن نوزدهم به  صادي و فرهنگي ايران با غرب كه از نيمه      برخورد اقت 

ادبيـات  . حيات نوين ايران بود   فزوني گذاشت يكي از عوامل اصلي گذر از حيات سنتي به           رو به 
ي  تغييـر و تحـوالت اساسـي كـه در دوره    . تأثير اين جريان قـرار گرفـت   معاصر ايران نيز تحت   

سـوي   عث ايجاد تحول در بافت فرهنگـي جامعـه و سـوق دادن آن بـه               قاجار صورت گرفت با   
ي مطبوعات و همچنين برقراري ارتبـاط بـا غـرب از              ها، توسعه   تأسيس چاپخانه «. نوگرايي شد 

ي دوم قـرن   سـبك اروپـايي در نيمـه   اروپا، پيدايش مدارس بـه  طريق اعزام دانشجويان ايراني به   
 نوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم از جملـه رويـدادهاي      ي ترجمه در قرن  نوزدهم و گسترش دامنه   
تـا،   رحماني و ديگران، بي   (» .گيري رمان در ايران تأثير اساسي گذاشتند       مهمي بودند كه بر شكل    

64( 
 تحـول   ي دوم قرن نوزدهم بـه  سبك اروپايي در نيمه تأسيس چاپخانه و پيدايش مدارس به       

___________________________________________________________________________ 
1. Princesse de cleves 
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 ديگـر نيـز در ايـن تحـول ادبـي تـأثير بـسزايي        عامل اما دو. عميقي در ادبيات ايران منجر شد
در جرايـد  «. هـاي بـسيار   فارسي و ديگـري پيـدايش ترجمـه    ي نثر يكي گسترش دامنه: داشتند
تـر    عاميانه) ويژه ادبيات فرانسه   به(هاي ادبي نثر فارسي در اثر تماس با ادبيات غربي             دنبال نقد  به

 كاستن از تكلف در سياق نوشتار مكاتبـات اداري  تر پيش» قائم مقام فراهاني «. تر گرديده   و ساده 
ابتدا رمان و سـپس داسـتان       . ي ادبيات منثور پديد آمد      اين ترتيب انواع تازه    به. را آغاز كرده بود   

» .شعر اختـصاص داشـت   دست آورد كه پيش از آن به اي را به    رفته نثر فارسي مرتبه    كوتاه و رفته  
و بـا مـساعي    ر اروپايي در قـرن نـوزدهم آغـز شـد    ترجمه از آثا) 146: 1386فدوي شكري، (
اروپا بود   نخستين اقدام مهم اين شاهزاده اعزام دانشجويان ايراني به          . رونق گرفت » ميرزا عباس«

ي  پـشتوانه  ترجمه كـه بـه    اين نهضت. فارسي بود  آثار مختلف به كه ثمره اين سفر علمي ترجمه
ميـرزا و   قام راه خود را يافته بود بـا مـرگ عبـاس         ميرزا و قائم م    هاي كساني چون عباس    حمايت

هـاي ايـران و    علـت بـروز جنـگ     آغاز سلطنت محمدخان قاجار و سپس مرگ قائم مقـام و بـه            
حياتي ) نهضت ترجمه (شاه    در زمان ناصرالدين  «كه بار ديگر      خاموشي گراييد تا اين    افغانستان به 
ـ           . دوباره يافت  عنـوان   خـان اميركبيـر بـه       ام ميرزاتقـي  در دربار وي مردي با ذهن درخـشان بـه ن

تأسيس ايـن  ) 148: همان(» .صدراعظم حضور داشت كه دارالفنون و دارالترجمه را تأسيس كرد 
تـا اينجـاي كـار رواج داسـتان در ايـران      . نهادها باعث باال گـرفتن كـار ترجمـه در ايـران شـد          

  . ها نيز آغاز شد ن داستانرفته كار نوشتن نخستي ي آثار غربي محدود بود ولي رفته ترجمه به
معناي امروز آن تـا حـدود هفـت دهـه پـيش كـه                سبك اروپايي و به    نويسي به   رمان و رمان  

و      زبـان فرانـسه    ها به   ابتدا رمان . فرهنگ غرب در ايران رخنه كرد در ادبيات ايران سابقه نداشت          
هـا   ايـن زبـان   ساني كه بهآمد و ك ايران مي انگليسي و ندرت روسي و آلماني يا عربي و تركي به    

هايي از فرانسه و بعد انگليـسي        كردند، سپس رمان   خواندند و استفاده مي    ها را مي   آشنا بودند آن  
. هـا بـسيار مفيـد و ثمـربخش بـود      اين ترجمه. و عربي و تركي استانبولي به فارسي ترجمه شد        

 نويـسي زبـان    ول سـاده فارسي قهراً از همان اصـ  كنندگان در نقل متون خارجي به زيرا ترجمه«

سادگي و خلوص گراييد و بيان  ها در حقيقت زبان نيز به     كردند و با اين ترجمه     اصلي پيروي مي   
نـام   بـه  هـاي شـاعرانه كـه    هاي لفظي و هنرنمـايي      تر شد و از اين پيرايه       تر و صميمي    هرچه گرم 

حقيقـت   در) 309 :1386صـبور،  (» .مقدار زياد كاسـته شـد  رفت به كار مي فصاحت و بالغت به
خـسروي آغـاز    يشـمس و طغـرا  ي استقرار مشروطه در ايران بـا كتـاب    در دورهفارسي   رمان
 و شـمس و طغـرا  ديد كه نگارش آثاري همچون  اما بايد) 15 -16: 1386دستغيب، (» ..شود مي

ايـن نـوع ادبـي داسـتان و     . آمـد  نويـسي فارسـي بـر بـستر چـه وقـايعي پديـد        آغاز كار رمـان 
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از موجبـات  . ي ارتباط ايران و اروپا در زبان فارسي پديد آمده است           ويسي بر اثر توسعه   ن  داستان
سـيس مطبوعـات و   أورود صـنعت چـاپ، ت   توان به و مقدمات پيدايش رمان در زبان فارسي مي       

هـاي روسـي و    ثير زبـان أتـ ثير زبان فرانسه و بعدها تحتأت هاي اروپايي كه تحت    ترجمه از زبان  
كتـاب  ، اميرارسـالن نامـدار  تـوان بـه    هاي اين دوره مي از رمان«. ست، اشاره كرد انگليسي بوده ا  

داسـتان فارسـي امـروزي از       .  اشاره كـرد   بيگ  ابراهيم ي  نامه  سياحتو  ) ي طالبوف   نوشته (احمد
وجـوي اسـاطير كهـن بـر         گرايانـه و جـست      هـاي ملـي      گـرايش  ،آغاز قرن بيـستم رواج يافـت      

   1.ذاشته استثيرگأدوره ت نويسي اين داستان
چوبـك    سـپس بـا صـادق   . شـود  آغاز ميهدايت   صادق »بوف كور« بامدرن در ايران   رمان
جريان مدرنيسم پـس از پيـروزي   . يابد  ادامه ميشازده احتجاب و هوشنگ گلشيري     صبور سنگ

 گلشيري  هوشنگ «.پيدا كرد ايش افزآن هدهه بعد دوباره اقبال ب حاشيه رانده شد و يك انقالب به
هـاي   چـه بـا آثـار خـود چـون رمـان        از انقالب اسـت كـه   مدرن بعد  تئوريسين رمان  ثرترينؤم

نويسي خود برخـي نويـسندگان جـوان را     هاي داستان با درس   و چههنام جن و دردار  هاي آيينه
 )90-91 :تا رحماني و ديگران، بي (2».سوق داددرست مسير به

 پيدايش رمان در هند
رمان هندي كدام است هنـوز    زبان هندي چه زماني آغاز شد و اولين  سي بهنوي  كه رمان اين

زبان هندي كلمه  به. ترين علت اين موضوع، تعريف رمان است مهم. است هم يك سؤال پيچيده
Upanyasجاي  به Novel بهوديو موكهـو  «1862در سال . كار رفت  به1875بار در سال   اولين 

بنكيمچند را  «كار برد و      به novelجاي   را به  upanyas ي اولين بار كلمه  زبان بنگالي     به 3»پادهياي
  )23: 1384راي، .(شهرت رسانيدبا آثار خودش اين كلمه را به » چترجي

در هنــد، ) 29: 1350ســاخينا، (» .هنــد وارد شــد  دوران رنــسانس از غــرب بــه رمــان در«
در سال  .  راه انداختند   اي مذهبي به  ه  دو ماشين چاپ براي چاپ كتاب      1550ها در سال      پرتغالي

___________________________________________________________________________ 
ن، دليـران تنگـستا   ،  الزيكـا ،  گـستران   دام،  عشق و سلطنت  ،  شمس و طغرا   همچون   يآثار توان به   ين رابطه م  يدر ا . 1

ـ  جنايات بشر ،  زيبا،  پريچهر،  هما،  مخوف تهران » . اشـاره كـرد    دسيـسه  و   دارالمجـانين ،  ن بيـستم  فروشـان قـر   آدما  ي
  )222: 3ج : 1382، ياشانكپور   انيآر(
 محمـد محمـد   (پنهـان    نقش،)1368، يعباس معروف (مردگان  سمفوني، )1370،يذنؤ ميعل (نوشدارو يها رمان. 2
 يهـا   ملـه نمونـه   از ج ) 1377پـور،     يار منـدن  يشهر (دلدادگيو  ) 1378ن سناپور،   يحس (ي غايب   نيمه،  )1370،يعل  

  .ن دوره هستندي رمان مدرن در اي برجسته
3. Bhudev Mukho padhyay  
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اي را تأسـيس كـرد و تـا قـرن هجـدهم در               م كمپاني هند شرقي در شهر بمبئي چاپخانه       .1674
چـاپ  . شهرهاي مختلف مانند مـدراس، كلكتـه، هـوگلي و غيـره نيـز چاپخانـه تأسـيس شـد                   

النـاس   ن عـوام  بدينسا. ها تبليغ دين مسيحيت بود     زبان محلي شروع شد و هدف آن       ها به  روزنامه
يعنـي  » سمواد قومودي «ي    روزنامه» تاراچنددت «1821در سال   «. سوي آموزش كشيده شدند    به
ي   دو روزنامـه  » شـري رامپـور   «در شـهر    . زبان بنگالي منتشر كرد    را در كلكته به   » گفتار مستقيم «

زبـان   بـه » جهـان  نمـايش «يعنـي   » ديگدرشـن «و  » ي خبر   آيينه«يعني  » سماچار درپن «نام  ديگر به 
  )15 –16: 1383 تيغ و ديگران،خليلي جهان(» .فارسي چاپ شد

زبـان هنـدي      به    »طلوع آفتاب «يعني  »  مارتند  اودنت«نام   م اولين روزنامه به     .1826در سال   «
جگـت ديپـك   «،  »پيـك بنگـال   «يعني  » بنگ دوت «هاي ديگر مانند     روزنامه. در كلكته چاپ شد   

م اخبار بنـارس    .1844در سال   .  چاپ رسيد    سال به   در همين » جهان چراغ آفتاب   «يعني  » باسكر
ميان  در) 21-22: همان(» . زبان هندي چاپ شد نيز به» سودهاكر«ي  م روزنامه.1850و در سال 

ها در گسترش  زبان هندي چاپ شد و اين روزنامه      ها به     بسياري روزنامه  1867-1850هاي   سال
ي    . بسيار داشتندهند اهميت زبان هندي و بيداري ملّ

رمـان در جهـان   . متوسط چشمگير بـود ي   بعد از تأسيس دولت انگليسي در هند رشد طبقه        
خوانـدن   سواد از اين طبقه به  گروه با. متوسط بودي   ضرورت و آرزوهاي همين طبقه مربوط به

 Realism and Reality:Theعنوان  در كتاب خود با 1»ميناكشي موخركي««. دادند رمان عالقه نشان مي

novel and society in Indiaانگليسي مانند ريـل و كريكـت   و ادبيات  پذيرد كه زبان  اين گفته را مي
در هند . بودند وارد هند شدرمان عالقه پيدا كرده  بلكه توسط گروه باسوادي كه به  هند نيامد به

ها و  قيماً در تماس با انگليسي منطقه مستزبان بنگالي و مراتهي رمان نوشته شد، چون اين      اول به 
   )233-234: 1386يوريش، (» .ها بود تأثير آن تحت

هـاي    كردند و در رمـان     دانستند معموالً در شهر زندگي مي      نويسندگان رمان كه انگليسي مي    
در هند سنت  .نويسي را آغاز كردندهاي مختلف رمان زندگي شهري پرداختند و در زبان خود به
توان ناديده گرفت، ولـي       را بر ادبيات هند نمي     نسكريت بسيار غني بود و تأثير آن      زبان س ادبي به 

نويسي در هند از زبان انگليـسي بـه بنگـالي و           در اين حقيقت نيز ترديدي وجود ندارد كه رمان        
نويسي آغـاز      رمان -زبان هندي ويژه به   به -هاي هند  ي زبان  كم در بقيه   شود و كم    مراتهي وارد مي  

شـوند و   هندي آشـنا مـي  هاي ترجمه شده از زبان بنگالي به  زبانان با رمان   هندي  اولين .گردد مي

___________________________________________________________________________ 
1. Meenakshi mukharjee   
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زبـان هنـدي نـسبت       نويـسي بـه    همين علت آغاز رمـان     به«دهند،    كم همان روش را ادامه مي      كم
هاي  از نظر سياسي رنسانس در منطقه) 23: 1384راي، ( .شود بنگالي و مراتهي ديرتر آغاز مي به

اجتمـاعي،   هـاي  شود، ولي در واقع زمينـه  م با انقالب اول شروع مي.1857 در سال هندي زبان
كـم   شود و كم   م شروع مي  .1860رنسانس در بنگال در سال      «. گردد  بازمي 1875سال  رنسانس به 

هـاي   نويسي در هند آخرين سال     اما زمان دقيق آغاز رمان    . شود ي هندي زبانان وارد مي     به منطقه 
  )5: 1338پاژاك، (» .رسد ر مينظ به 19قرن 

زبان هنـدي    به» پريكشها گورو «اولين رمان با نام     » شرينيو اسداس «م توسط   .1882در سال   «
نوشته شـده   » ديوكينندن كهتري «كه توسط   » چندراكانتا«نام   ترين رمان به   معروف. شود نوشته مي 

در » ســاد كهتــريكارتيكپرا«و » گوپــالرام گهمــري«. شــود م منتــشر مــي.1890اســت در ســال 
اي  ي ماهانـه  مجله» كيشور يلعل گوسوامي«م .1898در سال  . نويسند زمان چندين رمان مي    همين
كيـشور يلعـل    «هـاي متعـدد      مجلـه رمـان    در ايـن    . كنـد  منتشر مي » رمان«يعني  » اوپنياس«نام   به

ند بنگالي،  هاي مختلف هند مان    هاي زبان  و رمان ) 23: 1384راي،  (» .رسد چاپ مي  به» گوسوامي 
زبـان هنـدي     نويسي به  شود و در راستاي اين جريان، رمان       به زبان هندي ترجمه مي    ... مراتهي و 

  . كند افزايش پيدا مي

  جاي خالي سلوچي رمان  خالصه
شناسـند،     مـي  جـاي خـالي سـلوچ      و   كليدرآبادي را بيشتر با       وجه نويسندگي محمود دولت   

 كـار نوشـتن و چـاپ آن         1357ست كه در سـال        يا  جاي خالي سلوچ رمان منسجم و پر آوازه       
اي است كه     ويژه كليدر و جاي خالي سلوچ چنان آيينه        آبادي، به   اغلب آثار دولت  . گيرد انجام مي 

 نحوي كه گويي خواننده، شـانه به« تابانند؛ حقيقت زندگي مردمان روستاهاي خراسان را باز مي

ها را لمس     ور دارد و از نزديك مسايل خاص آن       ها، در متن زندگي آنان حض       ي اين آدم    شانه  در 
. شـود  شود و با او هم تمـام مـي   اين رمان از مرگان شروع مي) 250: 1380رحيميان، ( ».كند مي

اصلي  او شخصيت   ) 142: 1380تن و ديگران،   چهل(» .ي شكار  كشنده«به زبر ميم يعني     » مرگان«
كند تنهـا در برابـر         سلوچ او را وادار مي     -مهاجرت ناگهاني همسرش  . رمان است  آشكار در اين    

او شخـصيتي اسـت     «. اي را اداره كند كه سه بچه دارد        او تنها بايد خانه   . ها بايستد  ي سختي  همه
» .نده را مـشغول كـرده اسـت و در ايـن رمـان بـازآفريني شـده اسـت              سال ذهن نويـس    كه سي   

در اين اثـر اوضـاع و احـوال روسـتايي از روسـتاهاي ايـران واقـع در                   ) 146: 1382شهپرراد،  (
تدريج  ي زندگي اقتصادي و اجتماعي به    شود كه در آن شكل و زمينه        ي كوير توصيف مي     حاشيه
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خـرده مالكـان در پـي يـافتن         . اند   و از ده رفته     فروختهها را     مالكان بزرگ زمين  . ريزد  در هم مي  
ي آن، اقتـصاد شـهري        كننـد كـه در نتيجـه        هايي طرح مـي     هاي تازه براي درآمد بيشتر، نقشه       راه
اطلّاعي و سـودجويي   شود؛ اما بي شكل وام بانكي، تراكتور و تلمبه و چاه عميق به ده وارد مي            به

چيـز و كـارگران مزدورــ كـه اصـطالحاً       يان روسـتاييان بـي  در اين م. كند آنان وضع را بدتر مي  
ل         نتيجـه . بينند  شوندـ بيش از همه آسيب مي       خوانده مي » نشين آفتاب« هـا،    ي ايـن تغييـر و تحـو

گـاه   تك و گاه و بـي  اين مهاجرت كه نخست تك. مهاجرت روستاييان به شهرهاي اطراف است 
پيرهـا بـه ناچـار    . آيـد  جمعـي درمـي   ه شكل دسـته  ب اي بحراني تقريباً گيرد، در مرحله انجام مي

زن پركـار و شـجاع روسـتايي ـ كـه تنهـا و       » مرگان«. شوند ها راهي شهرها مي مانند و جوان مي
كندــ در   هايي مي انديشي هايش چاره  ي زندگي خود و بچه     زده براي ادامه   تحقير شده و مصيبت   

هاي بسيار سرانجام از       از تحمل دشواري   ي ايراني است كه پس      حقيقت مظهر روستايي فقر زده    
اوضاع و احوال ده در چنين مـوقعيتي در ايـن    . پذيرد  آيد و وضعيت ناگزير خود را مي        پا در مي  
هـم   كـه همـه چيـز بـه     شد، اين چه ديده مي روي هم آن بر. شود ي كتاب خالصه مي چند جمله

گرفـت،    ا چيزي كه بايد جايش را مـي       رفت؛ ام   چيزي از ميان رفته بود كه بايد مي       . خورده است 
اين وضعيتي است كه حتّا بازگشت ناگهاني سلوچ        . بايد؛ سرگرداني و كالفگي     همان نبود كه مي   

ي  رو بازگـشت او در آخـرين صـحنه    از ايـن «تأثيري در تغيير جدي آن نـدارد؛    ) همسر مرگان (
ت  ) 253-254: 1379ادقي، مير ص(» .رسد تا واقعي نظر مي حلي آرماني به  كتاب، بيشتر راه   واقعيـ

ديگري كه در رمان جاي خالي سلوچ وجود دارد و به مردم عادي سرزمين مـا گذشـته اسـت،                    
زنـد و   زنش تا حد مرگ كتك مي حمامي، » علي گناو «در رمان،   . است... گرسنگي، فقر، جهل و   

فروشـد و     دزدد و مي    يچوب برادرش را م    ي پنبه   عباس، پسر مرگان پشته   . كند  گير مي   او را زمين  
ي فـضول و خـسيس    كرباليي دوشـنبه . خورد خرد و به تنهايي مي     كارانه از پول آن نان مي      پنهان

ف مرگان دندان طمع تيز مي             ، پـسر ديگـر    »ابـراو «. كنـد   كه چشم سلوچ را دور ديده، براي تصرّ
رود و چيزي  اتر ميفروشد و حتّا از اين نيز فر   ي مادر مي    مرگان، سهم زمين خود را بدون اجازه      

ي ديگـر در جـاي خـالي سـلوچ كـه              مـسأله . ي تراكتـور بكـشد      نمانده است كه او را زير تيغه      
. اسـت » بدويت روستا و زنـدگاني قـديمي    «دهد    ي داستان را تشكيل مي      هاي بسيار طُرفه    صحنه

يي ي زناشـو    گـذارد، هنـوز آمـاده       ي مرگان كه پا به سيزده سـالگي مـي           هاجر دختر دوازده ساله   
گريزد و به مادر پنـاه        ي شوي مي    در شب زفاف از خانه    . نشده است » وار عروس«نيست و هنوز    

.. بـرد  كنـد و مـي   رسد و دخترك را با خشونت از آغـوش مـادر مـي    گناو سر مي برد؛ اما علي   مي
شـود و در دل شــب   اي كـه در دم خــاموش مـي   اي از جيــغ، نعـره  اي ناگهـاني، جرقـه   صـيحه «
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اين . ست  ي تنها ماندن سردار و مرگان نيز خواندني         صحنه )117: 1368آبادي،   لتدو( ».پيچد  مي
شـود و نيـروي زنـده و پرشـور او را كـه در نـوع                  رويداد باعث سرخوردگي شديد مرگان مـي      

ل نهـاني شخـصيت وي و            آورد و خود مقدمه      نظير استـ به نشيب مي      خودش كم  ايست بر تحـو
آبادي در جاي خالي سلوچ بـه         اوصافي كه دولت  . وستن به شوي  تشديد عزم او به ترك ده و پي       

بار كويري و  آبادي زندگاني دشوار و رنج    دولت. و واقعي است    تجسمي    دهد به تمامي      دست مي 
آلود داستان كه بازگـشت      پايان وهم . كند  شناسي و تاريخ وصف مي     روستايي را از ديدگاه جامعه    

هاي خشم    گيرد و اين تا حدي رمان خوشه         مِرگان انجام مي   سلوچ نه در واقعيت، بلكه در خيال      
توان حدس زد كه بر سر مرگان و امثال او چـه   آورد و براي همين مي    خاطر مي  اشتاين بك را به   
  .خواهد آمد

  گوداني رمان  خالصه
ده  منتـشر گرديـ    1936 ژوئـن  شروع شـد و در       1932هايي كه از سال        بر اساس نامه   گودان

هـوري يـك كـشاورز      . شـود   اين داستان با توصيف خانواده هوري شروع مي        .نوشته شده است  
چنـد در   پـرم . ي متوسط هند اسـت     او نماد زني از طبقه    . معمولي است و همسرش دنيا نام دارد      

ي اول  هاي فقر در رمان گـودان از صـفحه         نشانه. كند رمان خودش از فقر و بيكاري صحبت مي       
اي در   هـوري، جايگـاه ويـژه     . كند ري در تنگدستي زندگي مي    ي هو  خانواده. شود رمان ديده مي  

تـر   هاي هوري، هيرا و شوبهااند كه هـوري از همـه بـزرگ             ها سه برادر به نام      آن.  دارد  اين رمان 
ي خـدا   هوري ارباب را نماينـده .  دارد - سونا و روپا   -او يك پسر به نام گوبر و دو دختر        . است
او بـراي حفـظ     . گذرانـد  هـا زنـدگي را مـي         و از همين زمـين     ها زمين دارد   او پنج بيگ  . داند مي

تنها آرزوي هوري اين است كه يك گـاو         . رود دار مي  روابطش و حفظ زمين هميشه پيش زمين      
توانـد   نمـي   هوري با آن زميني كه دارد      .شود در خانه داشته باشد، اما اين آرزو هم برآورده نمي         

 هـوري بـه   .توانـد آن را بفروشـد    او به زمين دارد نمي   اي كه   ولي با عالقه  . زندگي را تأمين كند   
تواند نابود كنـد ولـي ايـدئال         ها است كه خودش را مي      عنوان نماد كشاورز هند از آن گروه آدم       

هـا سـوء     ي ايـن   دار، پليس و همه    خوار، زمين  نزول. تواند از دست بدهد    را نمي ) معنويت(خود  
ي او مـاده گـاو باشـد ولـي ايـن              كـه در خانـه     او يـك آرزوي كوچـك دارد      . كننـد  استفاده مي 
خواران قـرض    به خاطر كمبود پول هميشه از نزول      . شود ترين آرزويش هم برآورده نمي     كوچك
شـود   شود و در آخـر مجبـور مـي         كند بهره تمام نمي    ها پول پرداخت مي    گيرد و هرچه به آن     مي

ي   دهد و در مزرعه     از دست مي   ي زمين را   بدين ترتيب همه  . زمين و خانه را هم گروي بگذارد      
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فقر و بيكاري موضوع مهـم      . شود كند او از يك كشاورز تبديل به يك مزدور مي          ديگران كار مي  
گـسترش فقـر و   . دهـد  چند گسترش فقر و فالكت را در اين رمان نشان مي          پرم. اين رمان است  
 در ايـن رمـان   او. شود كه مـردم بـراي يـافتن كـار بـه شـهرها هجـوم ببرنـد         مي بيكاري باعث

كشد كه بر اثر فشار اربابان و مالكان دارايي خود را از دسـت داده و   روستايياني را به تصوير مي  
تـصوير  اين رمان تالش كرده است كلّ اجتماع هند را بـه          . مجبور هستند به شهر مهاجرت كنند     

 كه اين دو در اين رمان سعي شده است    .  در گودان دو داستان اصلي و فرعي وجود دارد         ؛بكشد
هاي شهري در هنگام جـشن دشـهرا بـه كـاخ        كه شخصيت  زماني. داستان به هم پيوند داده شود     

هاي روستايي داستان، يعني هـوري و ديگـران آشـنا             شوند، با شخصيت     صاحب دعوت مي    راي
رود، آنجـا ابتـدا بـا     كند و بـه شـهر مـي    از طرف ديگر وقتي كه گوبر از خانه فرار مي        . شوند  مي
هاي روستايي  ولي شخصيت. شود هاي شهري آشنا مي    اخورشيد و كم كم با ديگر شخصيت      ميرز

در واقع ايـن دو داسـتان از يكـديگر آزاد و            . و شهري اين رمان بر يكديگر تأثير خاصي ندارند        
قصد نويسنده . كند نسل جديد روستاييان را متفاوت نشان بدهد پرم چند تالش مي   . جدا هستند 

  . دارها را نخورند  خوارها و زمين ها فريب نزول  مثل گوبر اين است كه جوانبا ابداع شخصيتي

  خشونت عليه زنان
گونـاگون و    عليه زنان پـس از دوران مدرنيـسم نيـز همچنـان در جوامـع                 هرچند خشونت   

هـاي آن بـه دوران    خورد، ولي نبايد از نظر دور داشـت كـه ريـشه          چشم مي  اشكال مختلف به   به
ن هـايي بـه اسـتثنائاتي     هـا و سـرزمين   كـه مـا در دوران   بـا ايـن  . گـردد  ي بشر باز مـي    نيافتگ  تمد
هـاي پـيش از    ساالر حاكم بوده است، ولي عموماً از زمـان  هاي زن ها نظام خوريم كه در آن     برمي

تـوانيم    مـي . انـد   اجتماعي داشـته   شكلي ناعادالنه جايگاهي فرودست در معادالت        تاريخ، زنان به  
ي نگاه ابـزاري،   هاي بازمانده در روزگار ما بر عليه زنان، ميراثي ناشي از سابقه ه ستمادعا كنيم ك  

هـاي    امروزه پس از وقوع حركت    . جنسي و تسلّط و تملّك مرد بر زن، همچون يك كاال نيست           
بينانه و برابر بر منـاظر        اندازي واقع   سوي چشم  ، بشر به    ي گذشته   فكري و اجتماعي در چند سده     

هايي نيز در قالـب فمينيـسم و          ميان با افراط و تفريط     البته گهگاه در اين   . رود  پيش مي  هجنسيتي ب 
ا خـشونت   . رو هستيم   ها روبه   ديگر جريان  تـوان در     هـاي بازمانـده در روزگـار نـوين را مـي             امـ

موازات جامعه، در آثار ادبي نيـز مـنعكس          ها طبيعتاً به      اين خشونت . بندي نمود   هايي دسته   قالب
دو دسـته    طور كلّي خشونت در جوامع امروز و آثار ادبي برآمده از ايـن جوامـع بـه                 به. وندش  مي

  پنهان) ب آشكار) الف: شود تقسيم مي
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هـاي روانـي و اقتـصادي تقـسيم          هاي ريزتر خشونت   زير مجموعه  هاي پنهان خود به      خشونت
شـغل كـم درآمـد، كـار      خشونت اقتصادي شامل استثمار، ناامني شغلي، محروميت مالي،         : شوند مي

رواني شـامل نگـاه اروتيـك،        خشونت  .... فرسا و  كاري و شغل كاذب، كار طاقت      مرگ، بي  منجر به   
زدن،   از رشـد زن، انـگ   انگاري، طالق، تـرك همـسر، جلـوگيري    تجاوز، خودكشي، طرد شدن، كم  

 از حمايـت    دختر، تعدد شـركاي جنـسي، محروميـت        احساس ناامني، فرار از خانه، نازايي، ربودن        
خانواده، تعصب، كمبود عاطفي، بدنامي، افتـرا، رقابـت هووهـا، محروميـت جنـسي،خود كـشي و                  

تـر   كوچك ي چند زير مجموعه   هاي آشكار هم به    خشونت. شوند زفاف تقسيم مي   خشونت در شب    
 )70-72: 1388صبا و ديگران، . (شود تقسيم مي» تهديد، كتك و دشنام«مانند 

   خالي سلوچ جاي هاي آشكار در خشونت
آبادي با موقعيـت   محمود دولت.  آشكار استسلوچ خالي  جاي رمان  زنان در خشونت عليه 

 تـوان از زوايـاي مختلـف شخـصيت زن را            در اين رمان مي   . ايراني همدردي دارد   اجتماعي زن    
. كرد ي  سلوچ از سه زاويه بررس     خالي   ايراني را در رمان جاي     توان موقعيت زن     مي. بررسي كرد 

كند و به    طور ناگهاني براي هميشه او را ترك مي         به - از روي ناچاري   -نخست زني كه شويش   «
كند؛ مثـل مرگـان كـه شـويش          رود و زن را با تمامي مشكالت تنها رها مي          مقصدي نامعلوم مي   

 دوم زني كه شوي او هوو     . رود گذارد و مي   حال خود وا مي    هايش به  سلوچ او را با دردها و رنج      
سوم زني كه در سنين كودكي      . كند گناو، همسر او با هاجر ازدواج مي       آورد، مثل رقيه كه علي     مي

  )133: 1373قرباني، (» .ي شوهر برود؛ مثل هاجر خانه اند به به اجبار وادارش كرده
دهد كه فـرد داراي اقتـدار بـدني، روانـي، اجتمـاعي و اقتـصادي از               مي خشونت زماني رخ    

خواه خود اسـتفاده   رفتارهاي دل مايل ديگري و براي وادار كردن شخص به       قدرت خود عكس ت   
كه مردان به منابع اقتدار بيشتري دسترسي دارند، امكان بروز خشونت از        علت اين  به اين كه  . كند

هاي خانگي است كه     بارزترين نوع خشونت در اين داستان خشونت      . شود ها بيشتر مي   جانب آن 
دليـل صـميميت يـا       دهد كـه بـه     افتد و عموماً ميان افرادي رخ مي       يدر محيط خصوصي اتفاق م    

زنان اغلب به دليل تعصب مـردان گرفتـار خـشونت خـانگي             . اند يكديگر پيوند خورده  قانون به 
شـود   وفور ديده مـي  به قسمت سر و صورت زنخانوادگي حمله به   هاي   در خشونت «. شوند مي

كـه   هنگـامي . را مخفي كنند  كنند آن  رد، مردان سعي نمي   كه در معرض ديد قرار دا      و با وجود اين   
هـا حـادتر     كنند رياسـت و اقتدارشـان در معـرض تهديـد اسـت، خـشونت               مردان احساس مي  

گيـرد كـه كـالم و منطـق، قـدرت       كه رفتارهاي تهاجمي سليمان زماني شدت مي      شوند چنان  مي
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هـايش زيردسـتان خـود را     دهد و او براي كسب قدرت و نمـايش توانـايي        خود را از دست مي    
  )71-73: 1388واصفي و ديگران، (» .كند قرباني مي

كه  در جايي . براي فرزندانش هم پدر و هم مادر است       »  سلوچ  خالي جاي  «مرگان در داستان    
رود، امـا مـردان،      ميدان مي  توجه به زن بودنش به     شوند، بي  كند فرزندانش تحقير مي    احساس مي 

محض ناپديد شدن سلوچ از مرگـان         خود را به    ساالر، طلب . گيرند يسخره م  قدرت مرگان را به   
كنـد در حـضور       ساالر امتناع مي    ها به  اش، مس  ي زندگي  خواهد و وقتي از دادن تنها سرمايه       مي

ات هـست كـه تنبـانش را روي     ي سـليطه  جا هـم ننـه   اين«: كند جمعي از مردان به او اهانت مي 
نوع ديگري از خـشونت آشـكار را   ) 41: 1387آبادي،  دولت (»هوار كند؟ سرش بيندازد و هوار

گناو با رفتاري بـدوي و      . توان ديد  مرگان، رقيه و هاجر مي     هاي گناو نسبت به      در انحصار طلبي  
تـرين حقـوق يـك     كند، هستي رقيـه را نـابود و او را از طبيعـي     وحشيانه، هاجر را تصاحب مي    

هـايي،   سـاييدگي . هـايي پيداسـت    ر جـاي ضـربه    روي گـردن هـاج    ...«: سـازد  انسان محروم مي  
خون . سرخ و كبود  . اند ها هم چنين   مچ دست ...  مشت  رد سيلي بايد باشند يا جاي     . هايي خراش

مثـل جـاي يـوغ روي گـردن         . هايي از پوست، مرده اسـت      هايي بيرون زده يا زير تكه      يا خراش 
گاه خـود را     ايي رقيه است، هيچ   كه گناو مسبب سقط و ناز      در حالي ) 283-284همان،  (» گوساله

ديده و تحقير شـده      زني آسيب    هاي كالمي به   داند و از توهين    در بيماري و نازايي او مقصر نمي      
جـان زن   ي پـارو بـه   بـا دسـته  «: هاي فرو خـورده اسـت   كند كه درونش مملو از عقده   نمي دريغ  
   گنـاو بيـرون     ي زن علـي    لـه ك خـون از پـس    ...شـود   مـي   هاي اول ناكار   در همان ضربه  ... افتد مي
پدر نگذاشت   هاي اين سگ   نك ونال «) 109: همان(» اند  پايش هم شكسته    كتف و مچ  . مخمد مي
پدر تـا االي صـبح نالـه و         ... اش گور شده  گور به ... ي باباي  شقيقه هم برسند، ريق به    هايم به  پلك

مرد از دسـتش راحـت        اگر مي ...نمك   دق  . ماند  زار مي   زمين شوره  زنكه قسر به  ... كرد نفرين مي 
ام و كـره   بـار زده  زنكه را در همان شكم اولش يـك ... زايد اين سگ پدر، خار هم نمي ...شدم مي

دانم چه بكنم سوهان عمـرم       با اين زنكه نمي   ... امش، حاال چي؟   ام باد داشته و زده     كله... انداخته
  ) 153: همان(» .شده

. كنـد  يابـد تـا روزگـارش را در آسـايش سـپري       نمـي   هايش مـأمني  رقيه با وجود تمام رنج  
ي  كنـد، حـاكي از روحيـه       هـا اسـتفاده مـي      هايش از آن    كه گناو براي طلب درخواست      فضاهايي

سـپارد، هـاجر را از    اي كه مادرش را به خـاك مـي   گناو در لحظه . تجاوزگر و خود خواه اوست    
تكيه بـه خألهـا و كمبودهـاي زنـدگي          هاي مزورانه و با      او با وعده  . كند مرگان خواستگاري مي  

هاجر تنها زير بـار خـشونت گنـاو نيـست، چـرا كـه               . كند مرگان در جهت منافع خود اقدام مي       
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فرزندان مرگان بـر حـسب شـرايط        . گيرند پيشتر از گناو، برادرهايش نيز حقوق او را ناديده مي         
 در   او از قـدرت خـود حتـي       ميان عباس و ابـر     شان ناگزيرند كار كنند، اما در اين         سخت زندگي  

هـا نيـز    آن. اندازنـد  دوش هاجر مـي  هاي هيزم را به كنند و حمل پشته باربري نيز سوءاستفاده مي   
: كننـد  راحتي خالي مي تحمل مشقت و سختي نيستند و ميدان را به       نوعي مانند پدرشان قادر به     به
عبـاس و  ... ر هـاجر گذاشـتند  بعد از آن بقچه را روي سـ ... ها را در سارق هاجر انباشتند     علف«

» .ي خـود برداشـتند     رفت، تـوبره و كيـسه      خانه مي  ابراو خاطرآسوده از باري كه بر سرخواهر به       
ي سـوار     گاه اجـازه   گيرند كه هيچ   ي پدرش ناديده مي    اي در خانه   اندازه هاجر را به  ) 178: همان(

عروسـي سـرزنش     ر شـب  گـري در خرسـواري د      علت ناشي  دهند و به   او نمي  شدن بر خر نيز به    
هايش براي تأمين آسايش فرزندان در جريـان ممانعـت        سختي  مرگان نيز با وجود جان    . شود مي

گونـه نـاتواني او در مقابـل     شود و ايـن  مرگ تهديد مي از فروش زمين، از سوي پسر بزرگش به       
گيـري از   بينند كه براي پـيش  ها حتي اين قدرت را در خود مي    آن. شود پسرهايش نشان داده مي   

  .آميز كنترل كنند بدنامي، مادر و خواهرشان را با اعمال خشونت
هـايي از خـشونت آشـكار را     خواننده در رمان گودان هم نمونـه  :خشونت آشكار در گودان

گويد كه مـن   ميرد، خود هوري مي وقتي كه ماده گاو هوري مي  «عنوان نمونه،    به. كند  مشاهده مي 
خواهـد   مـي  وقتي دنيـا . و به او شك دارم كه او به ماده گاو زهر دادههيرا را نزد گاو ديده بودم 

خواهـد بـرادرش دسـتگير شـود و          پليس گزارش بدهد، هوري نمـي      به مرگ ماده گاو به       راجع  
: 1382مـؤذن،   (» .زنـد  گذارد كه دنيا پيش پليس برود و او را كتـك مـي             او نمي . آبروريزي شود 

144-143 (  
بيند كه زيـر   رود در راه زن جواني را مي شهر مي ر موقعي كه دارد بهگوب«ديگر،   جايي يا در

نمود كه با همديگر دعوا كرده بودنـد   چنين مي. درختي نشسته و شوهرش كنارش ايستاده است      
چند رهگذر هم جمع شده بودند و داشـتند تماشـا     . كرد او را بر سر آشتي آورد       مي و مرد سعي    

مـرد موهـاي او را بـه        . آيـم  گويد من اصالً نمـي     زن به مرد مي   . دگوبر هم آنجا ايستا   . كردند مي
گويـد   كشد و مـي    زن جيغ مي  . كند زن خودش را روي زمين پهن مي      . كشد گيرد و مي   چنگ مي 
-185: همـان (» .آيـم  ام هم بكنـي نمـي      تيكه تيكه . ام    قدر كافي از دستت كشيده      آيم به  من نمي 

184(  
هـاي بـارز      شويم كـه از مثـال       رمان با مواردي مواجه مي    ديگري از اين     طور در بخش      همين

ي دوسـتانش    همـه . كند انجمن زنان، مِهتا را براي سخنراني دعوت مي       «خشونت آشكار هستند،    
بعد از پايان سخنراني، غيـر از       . در جلسه حضور داشتند   ... خنا ميرزا، راي صاحب، گوويندي و     
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. ي او بيايـد    خانه كند كه به   تي از مِهتا خواهش مي    مال. كنند اش تعريف مي   مالتي همه از سخنراني   
: همان(» .زند ام خنا زنش را مي    شنيده: گويد شود همان موقع مِهتا مي     مالتي سوار اتومبيل مِهتا مي    

برد، او حاملـه بـود ولـي گـوبر      شهر مي گوبر وقتي كه جهونيا را همراه خودش به      «يا مثالً   ) 233
  )403: همان(» .زند دهد و كتكش مي او فحش مي او ندارد و به  اندك توجهي به

دهـد كـه    شويم كه نشان مـي   رو مي   گذشته از موارد باال، ما در رمان گودان با فرازهايي روبه          
اي كـه گـوبر    در كارخانه«: گير و اجتماعي در آن جامعه است        خشونت آشكار يك بيماري همه      

آمـد و در تظـاهرات شـركت          مـي  گوبر هـم جلـو    . آمد كرد هر روز يك مشكل پيش مي       كار مي 
كنـي؟ ايـن كـار     ها شركت مي  گويد كه چرا تو هميشه در اين تظاهرات        او مي  جهونيا به   . كرد مي

گويـد كـه تـو       كند؟ گوبر مي   ها مراقبت مي   كسي از اين بچه    خطرناك است اگر اتفاقي بيفتد چه       
طول  بحث  . جي ندارم هاي تو احتيا   نصيحت كني؟ من به   كي هستي كه در تصميم من دخالت مي       

مـردم  . دهـد   مي  را با كتك زدن جهونيا خاتمه      شود و گوبر آن    كشد و سر و صداي زيادي مي       مي
چنـد،   پـرم (» .زننـد  كنند ولي خودشان هم همسرشان را كتك مـي  آيند و گوبر را سرزنش مي    مي 

1386 :254(  

  جاي خالي سلوچخشونت پنهان در 
 ويـژه زن را    رگونـه تـشخص مـستقل بـراي فـرد، بـه             طور معمول ه   گرا به    در جوامع سنت  

محـور   زند كـه در ايـن        ها همواره بر محوري يكنواخت دور مي       شناسند و ارزش   رسميت نمي  به
علت بـراي گـسترش    به همين . خويش را بروز دهد يابد شخصيت مستقل  كمتر كسي امكان مي  

انـواع   اي شخـصيت حقيقـي بـه      هايي همچون مطيع بودن، ناتواني، تقيه و اختفـ         اين فضا ارزش  
 كـردن    ي گالتونـگ بـا نهادينـه       گفتـه  بـه . شـود  گوناگون در هيأت فرهنگ بازدارنده متجلي مـي       

صـورت خـشونت    نيز به  كردن خشونت فرهنگي، خشونت مستقيم  خشونت ساختاري و دروني  
نت جايي كه فرهنگ خـشو  آن«عبارت ديگر  نهادينه شده در جامعه وجود خواهد داشت يعني به        
  ) 77: 1388صبا و ديگران، (» .شود وجود دارد، خشونت نيز امري طبيعي تلقي مي

 تاريك كه زنان در حصار ستم گرفتارند و عاطفه مجال بروز ندارد، زناني چـون           در محيطي 
دانـشي اسـت از پـاي        گرانه كه تـوأم بـا جهـل و بـي           شوند و در نبردي عصيان     معصومه تباه مي  

تري از  شـديد عـضالت   م  ا بـه  ر ودكالمي جاي خ    خشونتسلوچ،   خالي يدر رمان جا  . آيند درمي
بـدين ترتيـب رونـد      . دهـد  مـي  ... و اي نامناسـب، ازدواج اجبـاري     ه  ازدواج ا،ه   تعدد زوج  قبيل

 جايگـاه اجتمـاعي افـراد     دموكراتيك و سنتي و با توجـه بـه   اي غير خشونت در ساختار جامعه



 1396 ، بهار و تابستان1 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 174

رود و بعـدي   تـر از قبيـل ناسـزا فراتـر مـي          ئلي جزئي بنابراين خشونت از مسا   . شود شديدتر مي 
زنان شكل   تا زماني كه ساختارهاي جامعه بر اساس برتري مردان نسبت به            «يابد و    اجتماعي مي 

ها و نهادهاي اجتمـاعي مـردان داراي مـوقعيتي برتـر باشـند، بازتـاب                 گرفته باشد و در سازمان    
مردان نيز در روابط خانوادگي خود را       . اهد شد سلسله مراتب اجتماعي در خانواده نيز ديده خو       

كه تحمل كتك خوردن برايـشان آسـان نيـست،         زنان با آن  . دانند استفاده از خشونت مي    محق به   
  ) 80: همان(» .دهند دانند و واكنش نشان نمي اين وضعيت را طبيعي مي

شـود و بـر    مياصلي خشونت وجود ساختارهاي مردساالرانه است كه در جامعه تبليغ         دليل  
هـايش   دوري و هجرت سلوچ، مرگان را با تمام سرسـختي         . مشروعيت اين نابرابري تأكيد دارد    

كوچ سلوچ نوعي خشونت پنهان است كه در حق مرگان و هاجر روا             . كند افسرده و مغلوب مي   
شـود تـا مـردم       كند، بلكه ابزاري مـي     سلوچ نه تنها مسئوليت مرگان را بيشتر مي       . شود داشته مي 
تمـامي  . راحتي جان و مـالش را تـصاحب كننـد          ي آن روان مرگان را مكدر و به        وسيله روستا به 

ي  هـايش نـسبت بـه سـاير زنـان روسـتا، در عرصـه              تفـاوت  زنان، خصوصاً مرگان با توجه بـه        
هـا   تـرين تـوجهي بـه روان آن        شوند و كوچك   شان دچار بحران مي    خصوصي و عمومي زندگي   

هاي جنسي است كـه   شود مزاحمت داستان مطرح مي   كه در اين     هايي از ديگر خشونت  . شود نمي
هاي جنسي در قلمرو عمومي، نوع تربيت خـانوادگي          دليل مزاحمت . افتد هاجر در چنگ آن مي    

رعايـت نكـردن حقـوق    . كننـد  ي جنسي نگاه مي    عنوان ابژه  اي كه مردان زنان را به      گونه است؛ به 
ها و اخالق نيز داليلي ديگر اسـت كـه    توجهي به ارزش  بيشهروندي و احترام نگذاشتن به آن،       

هـاي   گنـاو پـيش از ازدواج بـا نگـاه         . شـوند  باعث رواج اين نوع آزارها در سـطح جامعـه مـي           
كنـد و پـس از ازدواج نيـز بـا             جنسي ايجـاد مـي      آلود و رفتارهايش براي هاجر مزاحمت      هوس

ي جنـسي    رود كه جاذبـه    ته از هاجر انتظار مي    پيوس. كند  وحشيانه با او ارتباط برقرار مي      رفتاري  
اش را   رو اسـت نيازهـاي جنـسي       كه همسر مردي مسن و زشـت       اين داشته باشد، اما با توجه به       

سال؛ دختري كه از نظر جسمي       اي نابالغ با مردي ميان     جنسي دختر بچه   ي   رابطه. كند  مطرح نمي 
ـ     و روحي آمادگي پذيرش مردي عيـاش چـون علـي             خـود   دارد و در شـب عروسـي      گنـاو را ن

كشد و پس از تالش براي فرار از چنين وضعيت اسـفباري بـه               ها در چنگال او فرياد مي      ساعت
اين رفتار عين تجاوز جنسي است؛ تجـاوزي كـه همـه آن را امـري                . شود حجله بازگردانده مي   

ـ   «. فكر چاره و نجات دختـر نيـست   كنند و كسي به بديهي تصور مي  دسـت   ههـاجر تنبـانش را ب
. بـست  بنـد مـويي تنبـانش را مـي     دويد و در حال، گره  مي... كشيد گرفته بود و در كوچه بال مي      

گنـاو منتظـر    علي... اين دادي؟  را به    چرا من ... ترسم مي... هاجر ميان بازوهاي مادرش پنهان شد     
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ر انداخت ي موال امان پا در پستو گذاشت، چنگ در بند دست هاج        ي خميده  از كنار شانه  . نماند
رويـش از فغـان     ... خواهم خدا  نمي: ي پا بر زمين كوفت و نعره زد        هاجر پاشنه ... و او را كشاند   
چيزي با رنگ   ... ي نهالي افتاده است    هاجر، ماهي كوچك، روي خون خشكيده     ... كبود شده بود  
مجبور كه ديگران نيز    سرانجام دختر با درك اين    ) 283-284: 1387آبادي،   دولت(» .و روي ميت  

همـان شـكلي كـه او مجبـور اسـت بـا ديگـر قربانيـان احـساس                    رنج بردن هستند درست به     به
اش هم  خود باورانده بود كه هر عروسي اندكش دلخواه است و بقيه       هاجر به «. كند همبستگي مي 

تواند خيلي چيزهـا را نديـد        ها مي  آدميزاد است ديگر گاهي وقت    . شود ي خيال دلخواه مي    قوه به
  )224: همان(» .بگيرد

مردم از خانـه بيـرون        حرف    علت دوشنبه نيز همسر خود را كه زني جوان بوده به            كرباليي  
تفاوت رفتار خشن كرباليي دوشنبه و علي گناو در اين است كـه كرباليـي خـالف      . كرده است 

زن ! ردمحرف مـ  . زن مثل بلور بود آن     «: كند  آن اقرار مي    ي خود پشيمان است و به      گناو از كرده  
آبروها هـي گفتنـد دختـر قوچـاني      بي. دنيا آورد و ديگران زبان درآوردند      من هفت ماه اوالد به      

 حيـوان، دختـرك را زدم و         مثـل يـك   ... ي محمد بيايد، بار ورداشته بوده      خانه كه به    پيش از اين  
) 267: همـان (» .او هم در سرماي زمستان، طفلك را بغلش گرفت و بيـرون رفـت             . بيرون كردم 

در اين داستان نيز با طيفـي گونـاگون از روابـط ناسـالم              . گريزد زن سردار نيز از شوهر خود مي      
شـان   كـدام  شويم كه رنگ و بويي از صلح و آرامش در هـيچ         رو مي   زناشويي و خانوادگي روبه   

اي بيش نبود از يزد همـراه        در رونق شترداري، زنش را كه آن روزها دختر بچه         «: شود ديده نمي 
  ) 229: همان(» .به سال نكشيده كه زن گريخته بود. آورده بود

تـوان بـه    بـراي نمونـه مـي    . شود هاي پنهان مي   نكردن زنان نيز باعث ايجاد خشونت      ازدواج  
 شـدت بـه      او بـه  . شـود  اهللا يـاد مـي     ي ذبـيح   اهللا اشاره كرد كه از او با عنوان ترشيده         خواهر ذبيح 

هـاي   زنان خواهان عشق هستند، اما مردان با آميـزش . ورزد يازدواج اسفبار هاجر و علي بخل م   
ي ايـن   دهنـده  شدگي محـصول خـشونت و نـشان     رانده. كنند ها را ضايع مي   تهاجمي حقوق آن  

ارتبـاط  . برنـد  توجهي و فقدان روابط جنسي توأم با عـشق رنـج مـي      ي زنان از بي    است كه همه  
ت و تنهـا محـور مهـم در وجـود زنـان،             ي عاطفي برخوردار نيـس     ها از جاذبه   جنسي شخصيت 

 مالكيت مرد    در نظام مرد ساالر رفتارهايي كه ريشه در حس        . شان است  جواني و تن بكر و تازه     
 خود  مردان از ناموس. شود آميز مي  برخوردهاي خشن و اهانت     زن دارد باعث پيدايش       نسبت به 

هاي تربيتي  مكانيزم. عه مقبول استها در عرف جام  نوع حفاظت   كنند و اين   هر قيمت دفاع مي    به
هـاي    همـين دليـل خـشونت      اجتماعي داراي نقش اساسي در خـشونت اسـت بـه           هاي   و ارزش 
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مرگـان يـك شخـصيت زن در        «. ي جامعه است   شده مندانه بخشي از امور عادي پذيرفته        غيرت
  ) 80: 1387شيري، (» .او نماد از زمين و مال و امالك مادي است. رمان جاي خالي سلوچ است

  گودانخشونت پنهان در 
ايـن   تـوان بـه       ي خشونت پنهـان اسـت مـي         دهنده  ي مواردي كه در اين رمان نشان        از جمله 

آيد و پشت سر  آيد، برادرش خوشش نمي ي هوري گاو مي   خانه كه به  وقتي  «: ها اشاره كرد    نمونه
داشـته و     خودش نگه    كند كه موقع تقسيم خانه پول را پيش        زند و شايعه پخش مي     او حرف مي  

كند و  حرف توجه نمي اين  خواهد گاو را پس بدهد ولي دنيا اصالً به    هوري مي . االن گاو خريده  
تـواني بـروي و روي پايـشان         نيست؟ اگر دوست داري مي    . ترسي گويد تو از برادرهايت مي     مي
  ) 38-39: 1386پرم چند، (» .بگذار از حسادت بتركند. ترسم كس نمي اما من از هيچ. بيفتي

هميـشه تيـره    » گووينـدي «بينيم كه روابط ميان خنـا و زنـش،            ديگر مي  طور در جايي      همين
گووينـدي آيتـي از     .  كيف و تحصيل كرده است      معاشرت، اهل  خوش   خنا ثروتمند، زيبا،  . است

پريدگي نرم   هايي رموك، رنگ      گون دارد، چشم    پوست گندم : زيبايي نيست اما نازيبا هم نيست     
خنـا  . براي گوويندي ثروت اهميتي نـدارد     .  رنگي  آلود با ته   ها و سيمايي وهم      نازكي در گونه  و  

سـمت   خواهد او را بـه     دهد و مي   بها مي  هاي گران    او سوغاتي  مالتي را در نظر دارد و هميشه به         
يد كه از تنهايي دربيا گوويندي براي اين . او ندارد  توجهي هم به   خودش جذب كند ولي او اندك       

كـرد و دور     خنـا شـعرهاي او را مـسخره و گـاهي پـاره مـي              «. نويـسد  ها شعر مـي    بعضي وقت 
هـا احتـرام    بـه آن . كنـد  خنا با مـشتريان بـا ادب صـحبت مـي        ) 271: 1382مؤذن،  (» .ريخت مي
در چنـين   . كـرد  غالباً در حالت خشم، كلمات زشت نثار گوويندي مـي         «گذارد ولي در خانه      مي

نشست و شب را بـا گريـستن سـپري           برد و در كنجي مي     اتاق خود پناه مي    مواقعي گوويندي به  
  ) 271: همان(» .كرد مي

: مـثالً . كنـيم  هايي از استثمار جنسي و تحقير زنان را مشاهده مي در اين رمان همچنين نمونه 
ادين سيليا با مادر، پدر و برادرانش دعوا كرده بود و با مات           . پنديت ماتادين سيليا را دوست دارد     «

ي پـايين   كند زيرا او از طبقه     عنوان همسر قبول نمي    ماتادين هيچوقت سيليا را به    . كرد زندگي مي 
ماتادين حتي دستپخت سـيليا را      . خورد كند و غذا مي    ي ماتادين كار مي     او فقط در مزرعه   . است

. كنـد  ر مـي يك روز سيليا در كهليهان دارد كا. زند، ولي با او روابط جنسي دارد  اصالً دست نمي  
دار دوالري  ها را به خانه ببرد همان موقع مغـازه  خواست آن او در حال تميز كردن غله بود و مي      

ي من موقع جـشن هـولي رنـگ گرفتـه بـودي، هنـوز پـولش را                   گويد تو از مغازه    آيد و مي   مي
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د بيـا   گويـ  كند كه در اين غله او هم حق دارد و به دوالري مي             سيليا با خودش فكر مي    . اي  نداده
آيد و بر سر او      طرف سيليا مي   بيند به  صحنه را مي   ماتادين وقتي كه اين   . به جاي پول غله را بگير     

ي مـن دسـت    غله بخشي؟ چه حقي داري كه به كسي غله مي ي چه  با اجازه «: گويد غرد و مي   مي
ك پـر   هـايش از اشـ     چـشم . زنـد  سيليا برافروخته به ماتادين زل مي     ) 359: همان(» درازي كني؟  

وقت وضـعيت اقتـصادي      برد، آن  شهر مي  گوبر وقتي كه جهونيا را همراه خودش به       «يا،  . شود مي
رسـد و    نظرش كوچك مـي    كند به  مي كه در آن زندگي      اي خانه. شود   كننده مي   گوبر خيلي نگران  

. فروخت را اشغال كرده بودند     اي زده بود و چاي مي      كه دكه  جايي. مانند است  كند قفس    فكر مي 
گشت ولي درآمد او خيلـي كـم بـود و درآمـدي كـه               طرف مي  او االن براي كار اين طرف و آن       

گـذرد جهونيـا از    همين چندروز كـه مـي  . باخت خورد يا در قماربازي مي داشت را مشروب مي   
او نـدارد و بـه او فحـش      اندك توجهي بـه   » گوبر«او حامله بود ولي     . شود اين زندگي خسته مي   

دسـت فـشرده بـر شـكم         يـك . خيس عـرق شـده بـود      . ا غروب دردش گرفت   جهوني... دهد مي
كـه از درد   ي دال و برنج را گذاشت تـا بجوشـد و در حـالي          برخاست و اجاق را گيراند، قابلمه     

گـوبر تـوي    . بود طاقباز خود را روي كف اتاق رها كـرد          ي شكم طاقتش از كف رفته        سوزاننده
رسـد و ايـن    خانـه مـي    كه بـه   در حالت مستي وقتي     . كارخانه دعوا كرده بود و عرق خورده بود       

هـايش را وا كـرده و        ببـين چطـور لنـگ     ! بند و بار   بي. زنك را ببين  «: گويد بيند مي  اوضاع را مي  
عـذابم  . ام يـا نـه   عين خيالش نيست كه من شام خـورده   . كه غذايش ته گرفته    خوابيده، در حالي  

گـوبر چنـد لقمـه      ) 403: همـان (» .كنـد  يه مي ها را او تسو    حساب. خداوند عادل است  . دهد مي
شـود و بـراي پتـو        شود سردش مي   هاي صبح كه مي    دمدمه. خوابد جا مي  دهد و همان   قورت مي 

كـسي را   وقت چـه   اين: گويد بعد از آن او مي. شنود هاي جهونيا را مي  رود كه ناله   درون اتاق مي  
بالً گفتـه بـود شـايد از كـسي قـرض      اين زن لعنتي اگر قـ . پول هم ندارم . براي كمك صدا كنم   

از «: گويد گرفتند و مي   يك وقتي بود كه هميشه پول داشتم و ديگران از من قرض مي            . گرفتم مي
پـرم چنـد،    (» .ديدار او نيامد   ي ثروت ديگر به      خانه گذاشته، االهه   وقتي كه اين زن بد يمن پا به       

1386 :251(  

  گيري نتيجه
اين اشتراكات همراه تفـاوت     . ان اين دو رمان وجود دارد     هاي مشترك بسياري در مي      ويژگي

ي   هـا، باورهـا و شـيوه        گر اشتراك ايرانيان و هنـديان در دردهـا، اميـدها، حـسرت             تواند بيان   مي
تلقّي شود؛ دو ملّتي كه از ديرباز با هـم پيونـدهاي فرهنگـي      ) اي از زمان    الاقل در برهه  (زندگي  
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 از. اند موارد يگانه يا مشابهي مبتال بوده  زمانه به ماالً در گذراند و احت ناگسستني و عميقي داشته

سوي ديگر، بسامد اشتراكات اين دو رمان از سرگذشت مشابه اين دو ملّـت در سـير تكامـل و                 
تشابه روحيات افراد ايـن دو      . دهد  ي هر مرحله از چنين شرايطي خبر مي         توسعه و موارد زاييده   

هـايي    چنان سرگذشت و چنان انتخاب     اظر اين دو ملّت با تكيه به      جامعه و احتماالً سرنوشت متن    
تواند برآيند تطبيق اين دو رمـان   ساز تاريخي و اجتماعي مي  هاي حساس و سرنوشت در گردنه
نبايد فراموش كرد كه دو نويسنده نيز دو عضو از همين جوامع مشابه هستند؛ اعضايي كه                . باشد

چنـد روسـتا زادگـاني     آبادي و هم پـرم  هم دولت. اند گر نيز داشتهيكدي اتفاقاً سرنوشتي مشابه با
آنـان  . شهر كشانده اسـت   گريز ناپذير وضعيت مدرن، آنان را به هستند كه دست تقدير و مشيت

ي خـود، مـصائب تغييـرات ناخوانـا بـا روح بـومي سـرزمين خـود را          دو همراه بـا جامعـه   هر
آنان بـا دقّتـي كـه خـاص هنرمنـدان اسـت             . اند  كردهاند و اين موارد را از نزديك لمس           چشيده
خـود  » منِ جمعـي «تك اقشار جامعه را در چنان موقعيتي درك كنند و   اند وضعيت تك توانسته

جاي هر فرد از افراد نوعي جامعه بنشيند و وضعيت پيرامـون را   را آنچنان فربه كنند كه بتواند به 
دارد تـا عليـه    مـي  درگيـر آن اسـت وا  وضـعيت جديـد هـر كـسي را كـه      . از درون حس كنـد 

درست است كه اين شـرايط،      . پا خيزد و اقدامي در خور توان خويش انجام دهد          ها به   عدالتي  بي
هـا را از   همان اندازه هـم آن  كند ولي به آليسم را در افراد بيدار مي خواهي و ايده  ي آرمان روحيه

ن انـصاف و           چـرا . سـازد  پردازي دور مي    رؤياي رمانتيسيسم و خيال    كـه شـرايط جديـد متـضم 
شـود و آنچـه     است كه نظام جنگلي تنازع بقا حاكم مي      عدالت نيست و در چنين بازي نابرابري      

عمق همين  . شود، وجدان و اخالقيات است      كند و گم مي     سويداي جان شهروندان سقوط مي     به  
. ير نظام اجتماعي موجود بيفتنـد     فكر تغي  كند تا به    فاجعه است كه افراد اجتماع را نهايتاً وادار مي        

منظور ما از رسيدن اين چرخه      . زيرا فضا، فضايي نيست كه در مجموع در آن كسي خيري ببيند           
گرايـي و توجـه بـه اجتمـاع بـا             گونه است كه واقـع      اين. جويي همين صيرورت است     عدالت به  

دبيـات نيـز تزريـق و       جريـان ا   خورند و به موازات ذهنيت جامعه، خود را به            يكديگر پيوند مي  
هـاي خـويش بـه فقـر،         آبـادي در داسـتان      ترتيب است كه محمود دولت      اين به. كنند  تحميل مي 

هـاي ديگـري در داسـتان وجـود دارد از             پـردازد؛ خصيـصه     مي... بيكاري، خشونت عليه زنان و    
آبادي نسبت به شخصيت كليـدي داسـتان، مرگـان بـه              زن گرايي، ديدگاه حماسي دولت    : جمله
 -چنـد  در رمان عظيم كليدر است و در اين عنوان تفاوت چشمگير نويسنده با پرم           » مارال«انند  م

سـازد، زبـان بـسيار قـوي       نمايـان مـي    -ي دست شوهر و اربابـان كـرده اسـت          كه زن را بازيچه   
هاي محلي كه به نحو چشمگيري در داستان به كار            اي از رمزها و واژه      نويسنده، همراه با سلسله   
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آبادي گـاهي از رئاليـسم بـه      همين رمزها سببي گرديده است كه سبك نويسندگي دولت        رفته و   
پايـان  . آلود قهرمان زن داستان، آن را تا حد سورئاليـسم برانـد            سمبوليسم برود و خياالت وهم      

گيـرد و ايـن    آلود داستان كه بازگشت سلوچ نه در واقعيت، بلكه در خيال مِرگان انجام مي         وهم  
تـوان حـدس      آورد و براي همين مي      هاي خشم اشتاين بك را به خاطر مي         ان خوشه تا حدي رم  

هـاي بـسيار زيبـاي     از گـذرگاه  . زد كه بر سر مرگان و امثال او چه حوادثي پـيش خواهـد آمـد               
اس و           سـردار اسـت؛   » لـوك سـياه، شـتر بهـار مـست       «داستان، ماجراي پسر بزرگ مرگـان، عبـ

جاي خـالي   » طرح داستاني «به سوي سمبوليسم كشيده است؛      جا از رئاليسم      آبادي در اين    دولت
.  اقتباس شـده اسـت    دمنه و   كليله  ي چاه و مار از         پرل باك است صحنه    مادر وامدار رمان    سلوچ
طـور كـه     كنـد؛ همـان    ي روستايي را در رمان خود بيان مي         آبادي مشكالت مردم و جامعه     دولت

ي روسـتايي از سـويي فـضايي     جامعه. پردازد ياين موضوع م  منشي پرم چند در رمان خويش به      
هاسـت   سنّت اند و از سوي ديگر، تمثيل يا نمادي از است كه خود اين نويسندگان آن را چشيده   

هـاي   اينچنـين اسـت كـه نوسـتالژي آداب و رسـوم و حتّـي بـازي              . و البته شهر، نماد مدرنيسم    
» داناي كـل  « داستان در چهارچوب     روايت هر دو  . كند  ي محلي، نويسندگان را رها نمي       كودكانه

ي عامـه   ي منحصر بفردي حتي بـراي مخاطبـان طبقـه    تواند جاذبه اين ساختار مي. افتد  اتفاق مي 
دست در هنگـام تعريـف كـردن يـا شـنيدنِ             هايي از اين    باشد چرا كه ما همگي با روايت       داشته  

وجـود واقعيـت انكـار ناپـذير        در مجموع با    . كنيم  اتفاقات روزمره آشناييم و با آن غريبگي نمي       
توان گفت كه ايـن دو رمـان،     داشته است، مي ها را از يكديگر دور نگه مرزهاي سياسي كه ملّت   

هاي فنّي ادبـي، يـا    شايد بايد از حريم تحليل    .  يكديگر تشابه دارند    بيش از حد انتظار و توقّع به      
ي بـشري، يـا    روحِ يگانـه   و بـه هاي اجتماعي و تاريخي و فرهنگي پا فراتـر گذاشـت            يابي  ريشه
  .هاي انساني ايمان آورد بستنِ ادراك هنري در جايي ماوراي كلمات و تعامالت و منش صورت

ل اين مسأله را بايد مد نظر داشته باشيم كه جـاي خـالي سـلوچ رمـاني                    در وهله  سـت    ي او
واقـع رئاليـسم انتقـادي و    يعنـي در  . رئاليستي و بنياد اين رئاليسم بر انتقاد و اجتماع تكيـه دارد     

چنـد  م پـر هاي ناتوراليـسم و حتّـا رمانتيـسم هـم نيـست و          اجتماعي؛ هر چند كه خالي از رگه      
. سـاخت   هايش حقايق تلخ جامعه را مطـرح مـي          او در داستان  . .گرا و پركار بود    اي واقع  نويسنده
ـ   . اش بـود  ي جامعـه و مـردم اسـاس مـضامين داسـتاني         رابطه ه عمـق  وي در مـسائل زنـدگي ب
ي   نويـسي وسـيله     به نظر او داستان   . شد  نگريست و براي او زندگي، يك مبارزه محسوب مي          مي

از  هـا   كرد و خواستار از ميـان بـردن آن          او به موهومات و خرافات حمله مي      . بيداري جامعه بود  
به نظر او اگرچه انـسان بـا مـشكالت فراوانـي در             . طريق رفع مشكالت و كمبودهاي مردم بود      
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موضـوعات تـاريخي،   . ها پيروز شود تواند بر آن ي رو به روست اما با جنگ و مقاومت مي      زندگ
هاي پرم چند بيـشتر      اوايل، داستان . شوند  هاي او مطرح مي     اجتماعي، سياسي و علمي در داستان     

  .گذارد كم به سمت واقعگرايي قدم مي آليست است و كم  پريمچند اوايل ايده. اخالقي بود
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