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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  World literature after the Second World War 
served as a tool for propaganda in the reconstruction of crisis-stricken societies. 
The description of the forces that are engaged in the construction of society 
from within, the struggle manifestations of people's lives, the attention to the 
modern concept of work, as well as the sanctification of populism, paved the 
way for the birth of a style called socialist realism. This style, which also 
included the writers' political views, quickly transcended geographical 
boundaries. The novel was considered by many thought-provoking writers of 
that time as a suitable vehicle that could contain such concepts and at the same 
time be the manifestation of society's close interaction with political, social and 
cultural events. In Iran, Mahmoud Dolatabadi presented significant 
components of socialist realism with his novel The Vacancy of Salouch. 
Therefore, the authors of this article, by examining the factors outside the text, 
ie the context of the situation, which includes the political, social and cultural 
dimensions of society, prove this claim in Salouch's vacancy in the novel.
METHODOLOGY: This research was a descriptive-analytical method.
FINDINGS: The content of the novel is a fact that arises from the heart of 
society, which with the help of the author's honesty has been able to reflect 
the believable issues of its society well. The image he portrays of the 
government's ugly and cruel treatment of women and children embodies his 
critical views, and this makes Dolatabadi a left-wing critic in his novel The 
Vacancy of Salouch.
CONCLUSION: What has intensified the realist aspects of this novel are the 
objective, accurate and coherent descriptions that the author presents of the 
conditions of society, class conflicts, landlord and serfdom system, 
smallholders, land division and the so-called Pahlavi White Revolution in Iranian 
villages. Of course, this detail owes many years to the author's presence in the 
lives of ordinary people, so much so that this novel can be considered a real 
account of the life of the rural class and the Iranian people during the years of 
tyranny and colonialism of Pahlavi. Keywords: Socialist Realism, Intellectual 
Content, Style, Contemporary Story, Mahmoud Dolatabadi. 
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 مقاله پژوهشی
 آبادیتحلیل سطح فکری محمود دولت «جای خالی سلوچ»های رئالیسم سوسیالیستی در رمان انگاره

 
 مسعود سپهوندی، *فرشاد میرزایی ،زهرا دالوند

 آباد، ایران.اسالمی، خرمآباد، دانشگاه آزاد دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم

 

 چکیده:
ادبیات جهان پس از جنگ جهانی دوم در نقش ابزاری برای تبلیغات در خدمت  زمینه و هدف:

زده قرار درفت. توصیف نیروهایی كه از درون مشغول ساختن جامعه بازسازی جوامع بحران

-مفهوم مدرن كار و همچنین تقدیس مردم های مبارزاتی زنددی مردم، توجه بههستند، جلوه

ساز تولد سبکی به نام رئالیسم سوسیالیستی شد. این سبک كه دربردیرندۀ نگاه درایی، زمینه

سیاسی نویسنددان نیز بود، بسرعت مرزهای جغرافیایی را درنوردید. رمان بعنوان محملی مناسب 

عین حال تجلیگاه تعامل نزدیک جامعه كه میتوانست حاوی مفاهیمی از این دست قرار دیرد و در 

ران ورز آن دوبا وقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، مورد توجه بسیاری از نویسنددان اندیشه

های معناداری از رئالیسم آبادی با رمان جای خالی سلوچ مولفهقرار درفت. در ایران محمود دولت

این مقاله با بررسی عوامل بیرون از متن، یعنی  سوسیالیستی را ارائه داد. از این رو نگارنددان

بافت موقعیت كه ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را دربر میگیرد، به اثبات این ادعا در 

 رمان جای خالی سلوچ می ردازد. 

 تحلیلی انجام شده است. -این پژوهش به روش توصیفیروش مطالعه: 

كمک صداقت نویسنده  استه از بطن اجتماع است كه بهمحتوای رمان واقعیتی برخ ها:یافته

توانسته مسائل باورپذیر جامعج خود را بخوبی در خود انعکاس دهد. تصویری كه از رفتارهای 

رحمانج دولت علیه زنان و كودكان بنمایش میگذارد، دیدداههای انتقادی او را بخوبی زشت و بی

منتقدی « جای خالی سلوچ»بادی در رمان مجسم میسازد و همین امر سبب میشود دولت آ

 درا محسوب شود.چپ

های رئالیستی این رمان شدت بخشیده است، توصیفات عینی، آنچه كه به جنبه گیری:نتیجه

دقیق و منسجمی است كه نویسنده از شرایط جامعه، تضادهای طبقاتی، نظام ارباب و رعیتی، 

ب سفید پهلوی در روستاهای ایران ارائه میدهد و مالکان، تقسیم اراضی و به اصطالح انقالخرده

نگری مدیون سالهای متمادی حضور نویسنده در بطن زنددی مردم عادی است تا البته این جزئی

كه این رمان را میتوان دزارش واقعی از زنددی طبقج روستایی و مردم ایران در سالهای جایی

 .استبداد و استعمار پهلوی بحساب آورد

  

 4344آبان  54 :دریافت تاریخ   

 4344آذر  53:  داوری تاریخ   

 4344آذر  49: اصالح تاریخ   

 4344بهمن  53: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 رئالیسم سوسیالیستی، محتوای فکری، 

 سبک، داستان معاصر،
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 :مسئول نویسنده * 

   Mirzaifarshad@gmail.com

 33465556 (44 49)+  

 



 457/ آبادیتحلیل سطح فکری محمود دولت «جای خالی سلوچ»سوسیالیستی در رمان های رئالیسم انگاره

 

 مقدمه 
ای فعال همواره در ارتباط و پیوند تنگاتنگ با رویدادهای سیاسی و اجتماعی بوده است. یکی ادبیات بمثابج پدیده

م دیر بودن جریانات رئالیساز ویژدیهای ادبیات داستانی معاصر فارسی، تأثیرپذیری از حوادث سیاسی است. همه

غیرمستقیم ممالک بیگانه در امور حکومتی قاجار و پهلوی، و سوسیالیستی در ادبیات روسیه و اروپا، دخالتهای 

ساز انفعال حکومت مركزی و در پی آن ایجاد تحوالت سیاسی ی اجتماعی ایران در دوران قبل از انقالب، زمینه

 سلطه و استعمار در كشور شد. 

نی و ه به بازآفرینی حقایق بیرومانندی و توجادبیات داستانی ایران بویژه رمان، بدلیل بنا شدن بر مؤلفج حقیقت

 ای خود جای میدهد. بهبینی و نگرش نویسنده را در بافت چندالیههای پنهان دنیای اطراف، جهانترسیم الیه

همین دلیل میتوان دفت كه ظرفیت رمان تا حدی است كه در یک دیدداه كلی میتوان دفت رمان بازتاب دفتمان 

ای هم از هویت سیاسی، اجتماعی روزدار تأثیر می ذیرد و رمان بصورت دوجانبه هایروزدار است؛ چراكه درونمایه

هم بر شرایط جامعه تأثیردذار است. یکی از رویکردهای مؤثر در تحلیل متون ادبی كه به بررسی معنایی متن 

آبادی دولت دمی ردازد، تحلیل سبک فکری نویسنده است. یکی از نویسنددان برجستج حوزۀ ادبیات داستانی، محمو

های سیاسی را بوضوح میتوان مشاهده كرد. است كه در داستانهایش پیوند میان اجتماع و سیاست و بازتاب اندیشه

با این دیدداه باید دفت بررسی موقعیت و تعامل رمان و سیاست و كشف و دریافت رفتارهای سیاسی برآمده از 

مک درا، كنی ساختن نقد ادبی در حوزۀ ادبیات داستانی سیاستتحوالت اجتماعی از خالل این نوع از ادبیات به غ

 خواهد نمود. 

طلبانه است كه از های چهل و پنجاه ادبیات ایران شاهد داستانهای رئالیستی با موضوع انتقادی و مبارزهدر دهه

ای کری خنیازهای اجتماعی عصر خویش سرچشمه میگیرد. بسیاری از نویسنددان بنا به ایدئولوهی و سبک ف

خویش و میزان آداهی اجتماعی و سیاسی، افکاری را در رمانها و آثار داستانی خود منعکس میکنند. در این سالهای 

ایط ها و شرپرالتهاب، ادبیات سوسیالیستی در روسیه در حال پا درفتن بود. در ایران نیز با فراهم شدن زمینه

دهج چهل و پنجاه فراهم شده بود و بسیاری از نویسنددان زمینج نفوذ این جریان در سیاسی و اجتماعی پیش

درا تحت نفوذ جریان ماركسیستی كه از دو شاخج ادبیات روسیه و آلمان شرقی نشئت درفته بود، افکار و واقع

های سوسیالیستی خود را در البالی رمانها و آثار داستانیشان منعکس كردند كه از جملج آنها میتوان به اندیشه

آبادی در بحبوحج شرایط سیاسی ایران ، نوشتج محمود دولتجای خالی سلوچآبادی اشاره كرد. رمان د دولتمحمو

آبادی از زندان نگاشته شده است. داستان اتفاقات و در طی كمتر از سه ماه پس از آزادی دولت 4357در سال 

و چاپ  4359چاپ اول این رمان در سال انقالب سفید و تقسیم اراضی ایران در دوران پهلوی را روایت میکند. 

آبادی در در نشر نو انجام شد. در این پژوهش از چاپ دوم كتاب استفاده شده است. دولت 4344دوم در سال 

ک شددی زنددانی یداستان جای خالی سلوچ روایت دردمندانج سیر تباه»مقدمه، رمانش را اینگونه معرفی میکند: 

های آن را در نمونه 4315 -55ست؛ روایت زنددانی خانمانی كه در فاصلج دهج زمین اخانوادۀ روستایی بی

 )جای خالی« ای تحت عنوان انقالب سفیدشدۀ پدیدههای قربانیوكنار سرزمین ایران میتوان دید. نمونهدوشه

 (.5آبادی: ی سلوچ، دولت

شناسی و بر پایج سبک رئالیسم دیری از مباحث سبکدر مقالج حاضر به روش توصیفی ی تحلیلی با بهره

سوسیالیستی، سطح فکری رمان جای خالی سلوچ بازخوانی شده است. اهمیت این مقاله از آن جهت است كه 

بررسی سطح فکری رمان جای خالی سلوچ در پژوهشهای مختلف كمتر مورد توجه قرار درفته است و امید است 
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ر این موضوع باشد. بر پایج آنچه دفته شد، پرسشهای پژوهش حاضر نقطج عطفی برای تحقیق و بررسی بیشت

 پژوهش بدینگونه سامان داده میشود:

برجسته كدام مضامین، مسائل و رویدادهای سیاسی در سطح فکری و اندیشگانی در رمان جای خالی سلوچ . 4

 شده است؟

 چه ایدئولوهیها، درایشها و دفتمانهای سیاسیی در این اثر وجود دارد؟ . 6

 ای خایبه ذكر است كه این پژوهش از دونج پژوهشهای اكتشافی است؛ ازاینرو در پی اثبات یا ردّ فرضیه الزم

 نیست.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

دیری رفتار اجتماعی و فردی او میگردد. در برابر مسائل مختلف، رفتار و تفکر و اندیشج هر انسان، سبب شکل

ها، امکان دست یافتن به مبانی فکری او مهیّا است كه با بررسی آن نوشتههای وی العمل هر نویسنده، نوشتهعکس

آبادی یکی از نویسنددان معاصر ایرانی است كه شیوۀ نوشتن او بویژه در رمان جای خالی میگردد. محمود دولت

ددی اوست. نآبادی مقدم بر نویسسلوچ، از نحوۀ تفکر سیاسی او نشئت میگیرد تا جایی كه میتوان دفت فکر دولت

آبادی پیش از آنکه نویسنده باشد، متفکری سیاسی است؛ ازاینرو دست یافتن به مبانی فکری وی در درک دولت

 های دیگرش و فهم اوضاع و شرایط سیاسی جامعج عصر نویسنده تأثیردذار است.بهتر نوشته

-واقع»شده است از جمله كتاب دربارۀ محتوای فکری رمانهای رئالیسم سوسیالیستی تحقیقات مختصری انجام 

( كه در آن بدون تمایز میان رمانهای رئالیستی، به بحث ساختاری 4394)شکری، « درایی در ادبیات داستانی معاصر

بصورت جدادانه پرداخته شده است. « هاهمسایه»و « مدیر مدرسه»، «چشمهایش»و عناصر داستانی در آثار 

( نیز از دیگر آثاری 4379)دستغیب، « نقد آثار احمد محمود»( و 4393)دستغیب، « كالبدشکافی رمان فارسی»

 هستند كه در آنها بصورت مجزا به نقد مکتب رئالیسم در حیطج اثری خای توجه شده است.

های مختلف انجام شده است. آبادی تحقیقات متعددی در حوزهاثر دولت« جای خالی سلوچ»دربارۀ داستان بلند 

« بادیآشناسی رمان جای خالی سلوچ اثر محمود دولتسبک»بوط به بررسیهای زبانی است؛ مانند تعدادی از آنها مر

( در 4396(، كه بخشی از محتوای این اثر را مورد واكاوی قرار داده است. شه رراد )4399نصر اصفهانی و شمعی )

ی پرداخته است. عسگری آبادهای ساختاری و محتوایی داستانهای دولتبه جنبه« درخت هزارریشه»كتاب 

نیز ضمن بررسی ده رمان بردزیدۀ معاصر، مباحثی پیرامون « نقد اجتماعی رمان معاصر»( در كتاب 4394حسنکلو )

آبادی مطرح نموده است. حسن میرعابدینی، عبدالعلی دستغیب و بینی محمود دولتشناسی فکری و جهانسبک

یرسد اما بنظر م اند.های مختلفی از این رمان پرداختهبررسی جنبهمحمدرفیع محمودیان و دیگر پژوهشگران نیز به 

 به نقد فکری« جای خالی سلوچ»درفته دربارۀ آثار دولت آبادی بویژه رمان كه در هیچکدام از بررسیهای صورت

ر با ضاین اثر از دیدداه رئالیسم سوسیالیستی پرداخته نشده است. بنابراین امکان هردونه هم وشانی جستار حا

 دیگر مطالعات برطرف میشود.   

 

 بحث و بررسی
 رئالیسم سوسیالیستی در حیطج هنر و ادبیات مکتبی است كه پس از انقالب اكتبر در اتحادیج شوروی محقق شد.

م در روسیه و روی كار آمدن لنین، ماركسیسم در خوانشی نو در روسیه ظهور كرد. این 4447با انقالب اكتبر 
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ن بیستم در روسیه شکل درفت و ادبیات را ابزاری برای پیشبرد اهداف ماركسیستی و كمونیستی جنبش اوایل قر

وروی شناسی در اتحاد جماهیر شقرار داد. رئالیسم سوسیالیستی رویکردی هنری ی ادبی و تنها سبک رسمی زیبایی

ئالیسم و رتأیید قرار درفت )بود كه با تشکیل كنگرۀ نویسنددان شوروی در مسکو تدوین شد و بطور رسمی مورد 

های رئالیسم سوسیالیستی تدوین بیانات ماركسیستی لنین بود. (. آموزه46ضدرئالیسم در ادبیات، پرهام: ی 

ی درفته از اندیشج منتقدانی چون بلینسکی، پیسارف، دابرولیوبف و چرنیشفسکشناسانج لنین نشئتذهنیت زیبایی

های عقالنی، اخالقی، كاربردی و تعلیمی شناختی اثر را فاقد جنبهی زیباییبود كه در قلمرو نقد ادبی، ارزشها

(. بر این اساس مهمترین اهداف و نظریات رئالیسم سوسیالیستی، نه 359میکرد )مکتبهای ادبی، سیدحسینی: ی 

مترین هآفرینش ادبی و هنری صرف، بلکه بسط و دسترش سوسیالیسم در شوروی و سایر كشورهای جهان بود. از م

هنر معرفی نمود ) 1دراییو حزب 3درایی، مسلک6درایی، سنخ4دراییهای اصول این مکتب را میتوان مردمشاخصه

 (.94 های اهل هنر، هریسون: یو اندیشه
 

 معناشناسی ایدئولوژی و سطح فکری 
اشاره به هر نظامی از برای »سطح فکری در تعریفی عام عبارت است از جهان اندیشگانی، اما در مفهوم خای 

هنجارها و باورها بکار میرود كه نگرشهای اجتماعی و سیاسی یک دروه، طبقج اجتماعی یا جامعه را بعنوان یک 

ها ای منسجم از ایده(. همچنین به مجموعه11مکاریک: ی  های ادبی معاصر،دانشنامج نظریه« )كل هدایت میکند

، رشیدیان: فرهنگ پسامدرن« )داورهای افراد را بیان و هدایت میکنند دفته میشود كه اهداف، آرزوها، كنشها و

واهۀ این واقعیت، شاه»(. پیوند ادبیات بخصوی هانر رمان با حقایق جهان اطراف، واقعیتی انکارناشدنی است. 57ی 

ی ر ندارند. بررسهانر است و همج انواع رمان خواه رئالیستی و ناتورالیستی و خواه مدرن و پسامدرن، یک هدف بیشت

 (.454 -44پاینده: صص  دشودن رمان،« )ای از واقعیت در زنددی انسانجنبه

اساس رمان داستانی است كه بر»اند. منتقدان بسیاری در تعریف رمان، به پیوند آن با حقیقت و واقعیت توجه داشته

نحوی از انحاء تصویر جامعه را به  تقلیدی نزدیک به واقعیت از آدمی و عادات و حاالت بشری نوشته شده باشد و

(. میرصادقی در این باره مینویسد 494میرعابدینی: ی نویسی ایران،صد سال داستان« )در خود منعکس كند

ار دبطور كلی، هر رمان رمانی تاریخی است؛ چون رمان بعلت وابستگی به زمان و مکان و بطور قابل توجهی وام»

 (.194، میرصادقی: ی ادبیات داستانی« )است وقایع تاریخی و تاریخ اجتماعی

های سیاسی یکی از وجوه حقیقت جامعج پیرامون ماست، رمان و ادبیات نیز با آن در تعامل هستند. ازآنجاكه جنبه

عامل اصلی پیوند میان ادبیات و سیاست مفهوم دستردۀ ایدئولوهی است و نفوذ آداهانه و یا ناخودآداهانج آن در »

ی  دودرزی:بازتاب سیاست در ادبیات داستانی ایران، « )های نگرش او به جهاناتخاذ مضامین و شیوه انسان برای

رمان سیاسی، داستان بلندی است كه زنددی قهرمان »است.  5های رمان، رمان سیاسی(. یکی از دونه45

، در نبرد با این قدرت شخصیتهای اصلی داستان و داهی روانیش با قدرت سیاسی حاكم پیوند خورده است؛ خواه

 (.44)همان: ی « سرپیچی و دریختن از فشارها و خشونتهایش خواه در پشتیبانی و تأیید آن

                                                      
4. narodnost. 
6. tipchnost. 
3. idernost. 
1. portinost. 
5. Political novel. 
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 رئالیسم و رئالیسم سوسیالیستی 
انگیز از تاریخ سیاسی و اجتماعی رئالیسم محصول عمدۀ قرن نوزدهم میالدی است و این دوره، بخشی شگفت

های علمی و صنعتی و حتی فکری كه تصور میشد آن جهت كه انبوهی از تجربه شگفتی از»آید. جهان بحساب می

موجبات رفاه و آسایش مادی و معنوی بشر را فراهم آورد در این دوران سر برآورد. از سوی دیگر قرن نوزدهم 

اه شت و رفثمر نشستن نتایج در جمیع جهات است، چه مفید در مَثَل در عرصج تولیدات كشاورزی، بهدادوران به 

(. 453ثروت: ی  آشنایی با مکتبهای ادبی،« )اجتماعی و چه نامفید مانند تولیدات جنگی یعنی كشتار جمعی

رئالیسم مکتبی بود كه از بین تجربیات واقعی انسان قرن نوزدهم بعنوان مکتبی ادبی سر برآورد. ادبیات سبک 

 در ادبیات به هردونه نوشتار یا دفتاری اطالق میشود كه برئالیسم قرار دارد. رئالیسم رئالیسم در مقابل سبک ایده

یرصادقی: م ادبیات داستانی،ئالیسم بر مبنای تخیالت هنرمند است )پایج واقعیات در جامعه باشد درصورتیکه ایده

امی ندذاران مکتب رئالیسم نویسنددان صاحب(. رئالیسم بعنوان مکتب ادبی در فرانسه سر برآورد، اما پایه46ی 

، 4ای متوسط از نویسنددانی بودند كه اكنون چندان شهرتی ندارند. مورههكه اغلب میشناسیم نبودند بلکه طبقه

« مانیفست رئالیسم»نامه یا را میتوان سه تن از این نویسنددان دانست. شانفلوری در مرام 3و شانفلوری 6دورانتی

انکه عنوان رمانتیک را به نویسنددان و شاعران سال رئالیست به من نسبت داده میشود همچن»چنین میگوید: 

 (.673سید حسینی: ی  مکتبهای ادبی،« )اطالق میکنند 4935

ای از مکتب رئالیسم است كه برای نخستین بار در شوروی سابق درایی اجتماعی( شاخهرئالیسم سوسیالیستی )واقع

رئالیسم سترگ مینامند، انسان و جامعه را در تمامیت پویا و عینیش »رئالیسم سوسیالیستی كه آن را »ظهور كرد. 

ط بجانبج شخصیتها، زنددی مستقل انسانها و رواپذیری، ترسیم همهنمایش میگذارد. رئالیسم مستلزم انعطافبه 

پژوهشی ) «آنان با یکدیگر است و همین ترسیم هنری تامّ و تمام انسان، موضوع محوری رئالیسم سوسیالیستی است

 (.47 -44لوكاچ: صص  در رئالیسم اروپایی،

 

 اصول اساسی رئالیسم سوسیالیستی 
هداف سیاسی و و به قدرت رسیدن لنین، هنر در خدمت ا 4447چنانکه دفتیم با انقالب اكتبر روسیه در سال 

« كسرافائل مار»اثر « تاریخ رئالیسم»های معنایی كه میتوان با توجه به كتاب حزبی قرار درفت. برخی از مؤلفه

های مردم و ترسیم دالیل و عوامل تنزّل و تحقیر انسان، برای این مکتب ذكر نمود عبارت است از: توجه به توده

عدالتیها تصویر كشیدن بی ۀ مردم بعنوان جزئی از ساختار و نظام حاكم، بهپیرایه و سادۀ زنددی روزمربیان بسیار بی

سانی بار مردم و نیز كبار از زنددی فقرزده و فالكتو تضادها بعنوان عامل اصلی درد و رنج بشری، خلق تصاویر رقّت

، نشان دادن مبارزۀ طبقاتی های عادی مردماند بعنوان اَبَرقهرمانان زنددی تودهكه برای آزادی و برابری جنگیده

آمده از آن، نشان دادن ارزش واالی كار و تولید، شناخت جریانهای مؤثر در نظام جامعه، ارتباط مردم و نتایج بدست

نگاهی به تاریخ ادبیات جهان؛ تاریخ « )داریفرد و جامعه و تصویر فقر عریان و محکوم كردن نظام حاكم و سرمایه

 بندی نمود:(. این موارد را میتوان ذیل دو مؤلفج اساسی تقسیم614رافائل: ی  رئالیسم،

                                                      
4. murger. 
6. duranty. 
3. chanpflenury. 
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دیری حزبی: بر این اساس نویسنده باید مدافع آرمانهای سوسیالیسم باشد و تمام آثار هنری باید بر الف( جهت

 دریزی با ادبیات سوسیالیستی كه در پیروی فعالمبنای جامعج سوسیالیستی و در خدمت پرولتار باشد. سیاست

خود با آرمانهای كمونیست همراه است، بیگانه است. لنین اندكی پس از انقالب در بحثی دربارۀ فرهنگ كاردری 

هر نوع كار آموزشی در جمهوری شوراهای كاردران و دهقانان و در زمینج آموزش »یا پرولتاریایی چنین میگوید: 

ندۀ روح مبارزۀ طبقاتی به سردمداری پرولتاریا مسائل سیاسی بطور كلی و در عرصج هنر بطور خای باید دربردیر

برای تحقق بخشیدن به دیکتاتوری خای این طبقه باشد كه اهداف آن عبارتند از براندازی بورهوازی و امحاء 

(. دیدداه 45هریسون: ی های اهل هنر، هنر و اندیشه« )كشی انسان از انسانطبقات و ازبین بردن هردونه بهره

 مشی فرهنگ است.كنندۀ خطایدئولوهیکی: ایدئولوهی یکی از اصلیترین اركان تعیینآرمانگرایانه و 

های مردمی است كه سعی داشتند خود را از استثمار رها ب( توجه به تودۀ مردم: رئالیسم سوسیالیستی، هنر توده

های ه تودهسوسیالیستی برئالیسم »اندركار رهانیدن خویش و پرداختن به فعالیت آداهانج تاریخیند. كنند یا دست

مردم تعلق دارد، زیرا از روحی انقالبی برخوردار است، زیرا معتقد است تکامل تاریخی ضرورتاً به پیدایش جامعج 

طبقج كمونیسم منجر خواهد شد. رئالیسم سوسیالیستی باید از این آرمان اجتماعی ی سیاسی، مفهوم هماهنگ و بی

سئلج م« )كامالً بر ماهیت بشردوستانج سوسیالیسم منطبق است مشخص كند مورد تأیید خودش را از انسان كه

ند پسدرایی در رئالیسم سوسیالیستی ادبیات عامه(. مردم415 -414 ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، مؤمنی: صص

مردم انقالبی دره  هایناخواه این نوع از ادبیات را با تودههای مردم خواهرا نیز شامل میشود. توجه به مردم و توده

 میزد.

 

 ایدئولوژی رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات معاصر ایران 

درای ایران به رهبری دكتر ارّانی به دسترش آراء و دروهی از متفکران و روشنفکران چپ 4345از اواسط دهج 

نفر،  53به دروه  فکران او موسومارّانی و جمعی از هم 4347های خود پرداختند كه سرانجام در سال اندیشه

بوی رئالیسم ودستگیر و محاكمه شدند. از اوایل دهج بیست، رئالیسم در ادبیات داستانی ایران تثبیت میشود و رنگ

سوسیالیستی به خود میگیرد و نویسنددان بیشتر دلبسته و مفتون شعارهای جناح چپ و حزب توده میشوند و 

متی سوسیال دموكرات میجویند. در این دوران نویسنددان ریزی و محقق ساختن حکوآرمان خود را در طرح

آذین، ابراهیم دلستان و احسان طبری به حزب توده می یوندند. مطرحی از جمله بزرگ علوی، آل احمد، م. به

ا و هبصورت مستقیم و غیرمستقیم، افکار، اندیشهپا میگیرد،  4365نخستین كنگرۀ نویسنددان ایران كه در سال 

مشی اصلی آیندۀ ادبیات داستانی ایران مورد توجه قرار میدهد. ی رئالیسم سوسیالیستی را بعنوان خطآرمانها

فاطمه سیاح از منتقدان این دوره، ضمن سخنان خود بیان میکند كه رئالیسم سوسیالیسی مرحلج نوین تکامل »

ی و فلوبر، دیکنز، تولستوی، داستایفسک رئالیسم سدۀ نوزدهم اروپاست كه در آثار نوابغ جهان مانند دوته، بالزاک،

یگران: ، تقوی و دنقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران« )ای تظاهر كرده استكنندهطرز خیره دیگران به

 (.454ی 

داری در آن استقرار یافته باشد و ای است كه سرمایهرئالیسم سوسیالیستی از نگاه منتقدان اساساً از آن جامعه

آن جامعه، در طول مبارزات اقتصادی ی سیاسی و قوام جنبشهای كاردری، نهادهای خایّ  4قج كاردر یا پرولترطب

خود را به نظامهای حاكم تحمیل كرده باشد و نکتج دیگر اینکه، این تیپ طبقاتی پرولتر در رمانهای رئالیسم 

                                                      
4. plorter. 
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همراه  ع طبقاتی خود،سوسیالیستی متعلق به طبقج كاردری است كه نه در خود كه برای خود باشد. آداه به مناب

(. در دهج بیست و سالهای 395 -394: صص  4، دلشیری، ج باغ در باغبا عمل مستقل سیاسی در عرصج اجتماع )

ک آرام نوشتن به سبپس از آن، با رواج نظریات ماركسیستی و فعالیت حزب توده در عرصج سیاست و ادبیات، آرام

انی ایران رواج یافت و با در نظر داشتن دورنمای سوسیالیسم، اوضاع و سیاق رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات داست

 و شرایط كاردران، فعاالن و روشنفکران حزب توده و دهقانان را در حال تعالی انقالب تصویر میکند.

 

 آبادی شخصیت هنری و ذهنیت ادبی دولت

دانه از روستاییان ایران را در جای خالی آبادی با رویکردی تازه به تحوالت ساختار روستاها، تصویری هنرمندولت

 آبادی بیش از آنکه به ساختار داستانآورد. دولتمدرن پدید میسلوچ در مرحلج دذار از فضای سنتی به فضای شبه

تی های رئالیسبیندیشد، به شرح روابط بین فرد و نیروهای اجتماعی با تمام چالشها و تضادهای اجتماعی و جنبه

شناسانه به قهرمانان آثارش، آنان را در متن كشاكشهای اجتماعی آبادی با پرداخت جامعهدولت»آن می ردازد. 

پای شهر و روستا در بررسی میکند. مهمترین آدمهایی كه خلق كرده با داشتن فردیت خای، وضع مردم خرده

 (.556میرعابدینی: ی ،نویسی ایرانصد سال داستان« )نمایش میگذاردموقعیت زمانی ی مکانی مشخصی را به 

آبادی خویشتن را دارای چنان اهمیت و ای است با خالقیت اصیل و ایدئولوهی غنی. دولتآبادی نویسندهدولت

جان خدایی! یعنی قائل شدن به واالترین اعتبار برای هنرمند »می ندارد: « امری خدایی»اعتباری میداند كه آن را 

قربت به كمال و در حقیقت آن امکان مطلوب برای نزدیک شدن به سطح  در آنات آفرینش یعنی آن حس قرابت و

(. 674آبادی: ی دولت سفر،« )واالی انسانی كه در توانایی آفرینش آدمی بازتاب مییابد و این یعنی خودِ عشق

اعی تمنسالن خویش است. میدانیم كه تفکر نویسنده خارج از جامعه و تعامالت اجنوعی صدای هم آبادی بهدولت

به هیچ وجه بصورت كاملی شکل نمیگیرد، چراكه بخش زیادی از ابعاد شخصیتی یک انسان از جمله نویسنددان، 

باره آبادی خود در این شاعران و هنرمندان در بطن و متن حوادث جامعه و روابط اجتماعی سامان مییابد. دولت

های زنددی خود در مسیر و رابطه با جامعه و لحظهآمده از ذرات و هنر هنرمند، معجونی است فراهم»میگوید: 

ای است كه انتخاب میکند. بودن او دو سوی دارد. شدهعبارتی دیگر، هنرمند موجود انتخابزنددی و حیات. به 

د. نویسی كودكان را انتخاب كنكننده نیست كه نادهان از سوراخی بیرون بجهد و چیزی مثل داستانصرفاً انتخاب

ها، در آموزشها، رنجها، وابستگیها، در مسیر زنددی خود، در كنشها ی واكنشها در برخوردها، در تجربهاو بیشتر 

ها، برای این كار انتخاب میشود یا بردزیده میشود كه بردزیند. وجود او دارای محکمترین پیوندها با عشق و رابطه

 )همان: ی« دانی جامعه و تاریخ خویش استكس میگذرد. هنرمند برآیند زندزنددانی تدریجی است كه بر همه

44.) 

شناسانه در تولید محتوای ادبی تکیه دارد. بدین معنا كه آبادی مطرح نموده است، بر نگرش جامعهآنچه دولت

او در  اش بشدّت تأثیر می ذیرد.سبک فکری و ایدئولوهی یک نویسنده از دل بحران عظیم فرهنگی ی سیاسی زمانه

پذیری تا آنجا پیش میرود كه معتقد است هنرمند باید فرزند زمانج خویش باشد و هردونه تقلید از بیان این تأثیر

تجربیات دیگران را بشدّت نفی میکند؛ چراكه نویسنده باید این فرصت را پیدا كند كه خود بیندیشد و ظرافتها و 

 (.  491وخَمهای اثرش را با افکار خویش، پیش ببرد )همان: ی چَم

 

 دۀ رمان جای خالی سلوچ فشر



 443/ آبادیتحلیل سطح فکری محمود دولت «جای خالی سلوچ»سوسیالیستی در رمان های رئالیسم انگاره

 

رمان « جای خالی سلوچ»میشناسند. « جای خالی سلوچ»و « كلیدر»آبادی را بیشتر با دو رمان محمود دولت

نمایی است از زنددی صورت درفت. این رمان آینج تمام 4357ای است كه كار نگارش و چاپ آن در سال پرآوازه

خواننده، شانه در شانج این آدمها، در متن زنددی آنان »ه دویی بنحوی كحقیقی مردم روستاهای اطراف خراسان 

(. 655قربانی: ی  آبادی،نقد و تفسیر آثار محمود دولت« )حضور دارد و از نزدیک مسائل خای آنها را لمس میکند

 این رمان با شخصیت مَردان شروع میشود و با او تمام میشود... مردان شخصیت اصلی این رمان است. مهاجرت

تنه بایستد. در این رمان اوضاع و نادهانی همسر او یعنی سلوچ او را مجبور میکند تا در برابر همج سختیها یک

های احوال و شرایط روستایی در حاشیج كویر ایران توصیف شده است كه در آن به دالیل مشکالت سیاسی، زمینه

مالکان در حال ظلم كردن به مردمند و روستاییان ردهاقتصادی و اجتماعی مردم نیز بهم میریزد. مالکان بزرگ و خ

جا آسیب میبینند. فشارهای خوانده میشوند، از همه« نشینآفتاب»چیز و كاردران ناتوان، كه در اصطالح بی

اقتصادی كه حکومت بر اقشار ضعیف وارد میکند سبب خالی شدن روستاها و مهاجرت روستاییان به شهرها میشود. 

ای زآبادی در این رمان زنددانی دشوار و رنجبار و اندوهتاز میدان است. دولتفقر و جهل همچنان یکه اما درسنگی،

ند اكفایتی دولت و نابرابریهای سیاسی دچار سردردانی و كالفگی شدهكویری و روستایی را كه بدلیل تبعیضها و بی

 بتصویر كشیده است. 

 

 براساس مکتب رئالیسم سوسیالیستی در جای خالی سلوچهای معنایی و شاخصهای فکری مؤلفه
ی ای است كه در جای خالی سلوچ، تصویردر بحرانهایآبادی از حیث اندیشه، نویسندهبینانه نگاه كنیم، دولتادر واقع

است كه بدلیل سود عناصر فرهنگی مدرن و تبعیض سیاستمداران در بطن جامعج روستایی و شهری ایران ریشه 

است. جای خالی سلوچ داستانی است از حقیرسازی انسان به دست خودش و جامعج پیرامون ارتباط دوانده 

ای كه بر روابط مردم روستایی جامعج ایران در یک نگاه نمادین سایه افکنده است. توصیف انسانهایی كه بر پیچیده

ی و مظاهر مدرنیته در تعارض و داربا زمین 4315لبج تیغ تغییر در بحبوحج درفتاریهای اصالحات ارضی دهج 

عصر  آبادی بحران اجتماعیتقابلند. تحركاتی بورهوایی كه پریشانیها و سردردمیهای بسیاری را رقم زده بود. دولت

های معنایی آشکار و پنهان از خویش را در جای خالی سلوچ بخوبی به نمایش دذاشته است. در این بخش مؤلفه

 شناسانه در رمان جای خالیكه معیارهای ارزیابی این تحقیق هستند با نظریج جامعه آبادیهای فکری دولتاندیشه

 آبادی تعریف و مشخص خواهند شد. سلوچ محمود دولت

 

 تضادهای میان طبقات اجتماعی و اقتصادی 
 بنا شدهزنددی فردی و اجتماعی جامعج ایران تا قبل از ورود مظاهر تمدن غرب و مدرنیته، بر پایج قواعد سنتی 

بود. پس از اشغال ایران در سالهای نخستین جنگ جهانی دوم و سرنگونی حکومت رضاشاه و انتقال قدرت از وی 

 «جای خالی سلوچ»های غربی در ایران پدید آمد. ای برای نفوذ افکار و اندیشهبه فرزندش محمدرضا، فرصت تازه

بخوبی روایت میکند. در دورۀ حکومت پهلوی با افزایش تضاد طبقاتی اجتماعی و سیاسی ایران در این سالها را 

احتمال وقوع انقالب اجتماعی براثر بحران اقتصادی در كشور، آمریکاییها حکومت ایران را به اجرای برنامج اصالحات 

با پایگی ایران واداشتند و در پی آن شاه از سالهای اولیج دهج چهل به بعد برنامج اصالحات را با هدف ظاهری هم

 (.441پیردیگار و همکاران: ی  ایران در قرن بیستم،« )الگوی اجتماعی كشورهای اروپایی و آمریکایی اجرا كرد
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ریزی ای را با نام انقالب سفید آغاز و اجرا كرد كه در خارج از ایران برنامهدر این دوران، محمدرضا پهلوی برنامه

ت جمهور وقران همراه شده بود به توصیج جان.اف.كِنِدی رئیسشده بود. انقالب سفید كه با اصالحات ارضی در ای

 مؤمنی:مسئلج ارضی و جنگ طبقاتی در ایران. آمریکا، واردات ابزارآالت كشاورزی از غرب و...صورت درفته بود )

 (.465ی 

ظهور مظاهر درایی و داری و اقدامات مستبدانج دولت استعمارزدۀ وقت ایران در سایج غربینظام اقتصادی سرمایه

ای كه آماددی آن را نداشت، از مواردی است كه در جای خالی سلوچ منعکس شده است. مدرنیته در جامعه

داری اصلیترین نوع مالکیت است كه در نظامهای اقتصادی دیکتاتوری میتواند ابزاری برای استعمار و به زمین

دخدا، میرزا حسن و... افرادی هستند كه نبض اقتصادی اهلل، كبرددی درفتن طبقج كاردر یا پرولتاریا باشد. ذبیح

همین یه تکه زمین هم »دار و در اصالح ملّاک هستند: اند، چراكه زمینروستا را در جای خالی سلوچ بدست درفته

اند. پس این چند سال كه ما روی زمین خدا وپاختش را هم در شهر كردهام ساختاز دستشان درمیرود... شنیده

ایم چی؟ داماد آقا ملک جلو افتاده. ساالر عبداهلل و كدخدا نوروز و ذبیح هم دستشان روی دست هم شیدهزحمت ك

 -479آبادی: صص)جای خالی سلوچ، دولت« انداست... عالوه بر دشت كلغر روی آبریز بندسار هم دست انداخته

444.) 

ر روستا شکل میگیرد، چیزی نیست بجز تغییر آنچه از تغییر و تحول یا به اصطالح سیاسی آن اصطالحات ارضی د

بعنوان نمادی از روستاهای بیابانی « زمینج»پایان بر سر تأمین آب در روستای ای خای. جدالی بیبه نفع عده

ایران، به تهیج پمپ آب به نفع قشری خای ختم میشود. بیشتر اهالی روستا پریشان و نگران هستند، چراكه در 

آب و علف بودن روستا و نارضایتی و دلنگرانی مدام اهالی، دغدغج اصلی داستان است. ند. بیاپمپ آب سهیم نشده

زمین بایر، كمبود آب  و دذران سخت امور و امرار معاش اندک روستاییانی كه مالکیت عمدۀ زمینهای آنها در 

زمین، توش و توانشان تنها قدرت و ای دارند و نه از هایی كه نه از آب بهرهاربابان است. چنین خانوادهدست خرده

آدم باید بکشد هم بیل بزند، درما و آفتاب و آب شور و پشه هم هست. باقیش را خودت »قوّت تن و جانشان است: 

 «حسابش را بکن... ارباب، برادر ارباب یا پسر ارباب هم باال سرت ایستاده. ادر آدم كم بنیه باشد امانش میبرد

 (.314)همان: ی 

فکری و نظام حاكم بر اندیشج داستان را تقابل دولت حاكم و قدرتهای استعماری با فرودستان جامعه  محتوای

دست جامعج روستایی نیز وجود دارد. مراتبی در طبقات پایینتشکیل میدهد. این چرخه بصورت سلسله

لم ی كه درچه خود طعم ظساالرعبداهلل، كدخدا، میرزاحسن و چند تن دیگر سركردۀ روستاییان هستند. سركرددان

 اند، در سطح پایینتر، به زیردستان خود ظلم میکنند.را در نظام باالتر چشیده

 

 تقابل نویسنده با اوضاع حاكم
برانگیز در این رمان به موازات تقابل برساخته میان دفتمان غربی و استعمار، و دفتمان شرقی، یکی از نکات تأمل

ویسنده درایی نثباتی نظام حاكم و آرمانین حزب توده تقابل میان بحران و بیهای سوسیالیستی و دكتراندیشه

میشود  سیمین دانشور نیز دنبال« جزیرۀ سردردانی»برای دستیابی به ثبات است. این مسئله كه در رمانهایی مانند 

میشود. مضامین اصلی  به رویارویی مرگ و زنددی، امید و صلح، آواردی و سرانجام درفتن و انقالب و آزادی منجر

و درونمایج فکری این رمان را تا حدود زیادی این اندیشه دربر میگیرد. دنیایی كه در جای خالی سلوچ منعکس 

 میشود فضای مخالفتها، كشمکشها، دردیریها و تقابلهای بیرونی و درونی افراد با خود، خانواده، روستا و كشور است.
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استعماردران بعنوان شکل دیگری از فرایند سلطه، كوچکترین طبقات جامعج روستایی دولت بعنوان نیروی قهریه و 

اند. ستیز و كشمکش مِردان با ساالر عبداهلل و پسرانش بر سر تا طبقات برتر اقتصادی ی سیاسی را احاطه كرده

عباس و ابراو دو پسران  دناو به مِردان در ازای ازدواج با دخترش، هاجر، دردیری و نزاعاموال و زمین، كمک علی

توجهی روستاییان به وضعیت زنددی مِردان در نبود سلوچ و نبود وجدان، همه از مِردان بر سر زمین و پول، بی

ی آبادی با نگرشهای دسست و شکاف پیوندهای انسانی و خویشاوندی شخصیتهای داستانی است دولتنشانه

تبداد حکومت، وضعیت اسفباری از زنان و كودكان را به ترسیم میکشاند انتقادی به دردها، رنجها و ادبار ناشی از اس

مردی كه بیست،  -كه در آن مِردان بخاطر دذراندن زنددی مجبور میشود از ازدواج دختر كوچکش با علی دناو

ال هاجر التماس كرد من را به علی دناو مده... نمیشود یکی دو س»سی سال از هاجر بزردتر است، رهیافت دهد: 

دیگر صبر كنیم؟ یکی دو سال؟ از كجا بدهم بخوری؟ بابات خیلی ارث و میراث برامان دذاشته؟ هاجر نادهان از 

 (.655)همان: ی « جا پرید و جیغ كشید. مگر زوره؟ نمیخواهم
 

 بیتفاوتی افراد به یکدیگر در بافت روستایی 
رز و روستایی را میتوان نوعی خودمداری دانست. ابراز دلسوزی و قائل شدن جنبج تقدّس برای طبقج كاردر، كشاو

شناسی ایران است. قاضی مرادی خودمداری اصطالحی روانشناسانه است كه مفهومی نسبتاً جدید در ادبیات جامعه

درایش انسان به زنددی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و »در تعریف خودمداری دفته است 

(. حکومت 6فوالدیان و رضایی: ی  شناختی خودمداری ایرانیان، تحلیل جامعه« )نی و فوریواسطج آخصوصی بی

های امان استعماردران، عرصه را برای زنددی مردم تنگ كرده بود. اجرای برنامههای بیجور و استبداد با مداخله

از تقدیر و سرنوشت خود خورده سبب شده بود بیشتر مردم وضعیت و شرایط موجود را جزئی ناموفق و شکست

آبادی دردها و ادبار ناشی از این شرایط، ستیز و كشمکش مردم برای تنازع بقا را بتصویر میکشد اما بدانند. دولت

اند. اهالی روستا به وضع نوعی تسلیم وضع موجود شدهدویا بجز مِردان و سلوچ و یا بطور خای، مردان، همه به 

ا نوعی بعی از اهالی روستا در پی بیرون آوردن شتر از قنات هستند، هر كس به تفاوتند. هنگامی كه جمهم بی

تفاوتی با قضیه برخورد میکند؛ دویی هر كس در شرایط سخت زنددی خود استحاله شده است؛ تا جایی كه بی

بیایم و ام كه دلج میرهزار بچرانم... چرا من كمک چی؟ مگر نان مفت خورده»كس نیست: كس به فکر هیچهیچ

 (.344آبادی: ی)جای خالی سلوچ، دولت« شتر از چاه باال بکشم

تفاوتی افراد روستا به هم، عدم كمک به مردان درحالیکه در شرایط اقتصادی بدی بعد از رفتن سلوچ درفتار بی

لیم سنوعی تاست، اعتیاد، خریدوفروش مواد مخدر توسط علی دناو كربالیی صفی، كدخدا و حتی رباخواری به 

كس به فکر نجات خود از این شرایط شدن آنان در برابر شرایط اقتصادی و وضع موجود است؛ تا جایی كه هیچ

(، با رؤیای پوشالی 94نیست. روستایی كه در آن میتوان دندم، جو، پنبه، زیره، خربزه و هندوانه كاشت )همان: ی 

 ند. اسردردان و بالتکلیف به جان هم افتاده پیشرفت، تمام فعالیتهای كشاورزیش تعطیل شده است و مردم

 

 زدهكش مردم فقیر و رخوتهای زحمتترسیم زندگی پرولتاریا )كارگران(، دهقانان و توده
زنددی كاردران، دهقانان و مردم روستا در داستان جای خالی سلوچ روایتی است از مقاومت، اعتراض و تحمل 

ای جز فقر، درسنگی، محرومیت اجتماعی و ی رهیم شاه برای آنان ثمرهرنجها و دشواریهای مالی. اصالحات ارض
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ند اند و چزمینهای خود را فروخته و به شهر رفته« زمینج»تبعیض چیزی به ارمغان نیاورده است. مالکین بزرگ 

 کارند.تا پسته ب مانده را تجمیع كنند و از دولت وام دریافت كنندهای باقیمالکان در پی آنانند كه زمینتن از خرده

مالکان وادذار میکنند و تنها كسی كه مایل به وادذاری مردم فقیر روستا در ازای پول كمی زمینها را به خرده

زمینش نبود و تا آخرین لحظه در برابر این ظلم مقاومت كرد مِردان بود. مردان بعنوان نمادی از طبقج كاردر كه 

ایستد و با حفر دودالی در زمین و ، با چنگ و دندان در مقابل ظلم میتن به ستم اربابان و حکومتیان نمیدهد

تنها آن را حفظ آخرین تالش خود را برای حفظ آن انجام میدهد اما نه -پسر فلجش-همراه عباس نشستن به

ا طنابی او بابروا به مردان یورش میبرد و او را به بیرون میکشد و »نمیکند، با دیگر پسرش ابروا نیز دردیر میشود: 

)همان:  «ایستاد چه میکرد "خدا زمین"نظارۀ یک ارچه شدن افتد. جمعیت بهرا به بدنج تراكتور میبندد و به راه می

 (. 315ی 

نظام ارباب ی رعیتی حاكم بر جامعج روستایی ایران با طبقج كاردری مواجه است كه مالک زمین نیستند و منزلت 

های زیادی مهارت« زمینج»بضاعت مالکان دارند. قشر روستایی و بیاربابان و حتی خردهبه اجتماعی پایینتری نسبت

 عباس»زنی، كشاورزی، تنورمالی و... دارند اما از وجهج اجتماعی یا شرایط مناسبی برخوردار نیستند: مثل قنات

 . پیشج داییش خری و خورجینی،دردی را دوست میداشتدری، دورهدری را و بیش از مقنّیبیش از تنور مالی، مقنّی

 (.75)همان: ی « مشتی جنس و دشت و دذار

زیباترین تصویر از فقر و نداری را میتوان در رمان جای خالی سلوچ مشاهده كرد. جایی كه مردان دارد پیراهن 

 است:وستجای این داستان حکایت فقر و درسنگی مردم رخود را برای عروسی هاجر با علی دناو كوچک میکند. جای

پشت خانج كدخدا نوروز، در یک آغل خرابه زیر سقف شکستج یک طویلج  -پدر و برادر مسلمه-حاج سالم و مسلم »

 (.4)همان: ی « متروک روزدار میگذراندند و نان شکم خود را از دست این و آن میستاندند

... نان انگار میخواست او را مردان سرش پایین بود. نمیخواست به نان و دستهای پشمالوی كدخدا نگاه كند»

 (.64)همان: ی « بخورد...

وضعیت اسفناک طبقج كاردر و روستایی در این داستان بیانگر تقابل نظام سنتی ایران با مدرنیتج توخالی و پوچی 

 دری و مهاجرت فصلی روستاییان برای پیدا كردن كار به ارمغانای جز تکّدیاست كه در تالقی انقالب سفید نتیجه

ای را وادویه میکند كه در سراشیبی سقوط قرار درفته است. شرایط و آبادی سرنوشت جامعهنیاورده است. دولت

دیگر خریداری ندارد. نیازهای  -تنورمالی–نظم پیشین آن بهم خورده است. سلوچ ناپدید میشود چون هنرش 

پیش از »ن سازداری با شریط جدید را ندارند: اند و تواجامعه تغییر كرده است و بسیاری از روستاییان بیکار شده

 بید، باالدست زمینج پیدا شد... این شد كه دراینکه آسیاب كهنه از كار بیفتد سروكلّج آسیاب موتوری در قلعج ده

 (.656)همان: ی « آسیاب كهنج شورآب بسته شد
 

ت د فقیر مجبور به سکوگرایانه مراجع قدرتمند سیاسی كه بواسطۀ آن افراترسیم ایدئولوژی سركوب

 و مهاجرت میشوند 
تر عمل كرده است. جامعج ایران در های سیاسی از دیگر نویسنددان صادقانهآبادی در انتقال و بازتاب انگارهدولت

های فرهنگ جدید غربی و اصالحات ارضی احساس بالتکلیفی میکند و این تعلیق بین پذیرش و عدم پذیرش انگاره

آفریند و اندیشج او كه درونمایج داستانش را تشکیل میدهد، هویداست. داستانهای او، شخصیتهایی كه میدر ساختار 

دروههای كشاورزان روستایی، رعایا، طبقج كاردر، زمان و... دارای هیچ آداهی سیاسی یا اجتماعی در برابر اهداف 

ای هبراحتی میتواند آنها را سركوب كند. جلوه مالکانحکومتی نیستند و ازاینرو دولت ازطریق اربابان یا خُرده
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شده كه زیر سلطج استثمار مردان، حکومت و قدرتهای بیگانه هستند، در رمان زنددی این افراد و صداهای رانده

جای خالی سلوچ محوریت اندیشج دولت آبادی را تشکیل میدهد. دغدغج این دروههای فرودست و زنددی آنان به 

در این رمان بازتاب یافته است. ازاینرو انتقاد به اقدامات مستبدانج دولت استعمارزده علیه طبقات شکلی هنرمندانه 

دست جامعه با هدف آشکار ساختن پیامدهای سلطج این نظام استبدادی را در فضای كلی داستان بصورت پایین

را در بافت هنری آن با تاروپود ماجرا  آبادی سعی دارد بار سیاسی داستانانتقادی مورد توجه قرار داده است. دولت

های میانی دهقانی مالکان و الیهدره بزند. زیاد آمدن نیروی كار در راستای اصالحات ارضی همراه با جذب خرده

های داری خلل ایجاد میکند. هدف اصلی دولت از این كار خنثی كردن حركت درونی تودهدر نظام سنتی زمین

دن نتیجه مانحرّكات اجتماعی است كه در نهایت منجر به رودررویی مردم و حکومتیان و بیدهقانی همراه با دیگر ت

واسطه یا باواسطه بر مردم وارد آورد فعالیت آنان و مهاجرت آنان از روستا به شهر میشود. فشارهایی كه دولت بی

( و تنورمالی، الروبی و 44ی آبادی: )جای خالی سلوچ، دولت« از هر انگشتش هنر میچکید»سلوچ را كه زمانی 

د تا كوچ میده -زمینج–كشی شغلش بود، واماند و سردشته از روستای خود بندی و پشتهزنی و نجاری و نعلتاق

ای رابطج سلوچ و جامعه رابطه»به ناكجاآباد سفر كند. كوچ سلوچ معنای عمیقی را در دل خود جای داده است. 

بستگی دودانه معنا مییابند؛ حال آنکه هم سلوچ و هم جامعه، یکدیگر را نفی جدلی است. جامعه و فرد در یک هم

انجامد. نبود سلوچ، نبود همج آن چیزهایی است كه در میکنند. این جدل به سركشتگی فرد و فروپاشی جامعه می

ماعی نشان تداه اجتماعی و اقتصادی هستند. سردشتگی مردان نیز سردشتگی تمام جامعه و اججامعج روستا تکیه

سلوچ خود را جدا كرده بود؛ دور انداخته بود. ناخنی »(. 634پور: ی ، نوابوجوی هویت دمشدهجستدر « )میدهد

ای قطع شده كه بیفتد. چه شبهای درازی را سلوچ باید با خودش كلنجار رفته باشد؛ چه روزهای سنگینی به ضربه

ها را البد در خارستان دذرانده باشد. چه فکرها، وهمها، خیالها، بچهرا باید بیزار و دلمرده در خرابه و در خیرات و 

ودور كرده بوده است. یکی به درد، از دل خود بركنده و دور انداخته بود و مردان را البد در خاطر خود دمیکی

ه برده است؛ هایش؟! نه! به یقین كه سهم خود را به همرادیگر چه میماند كه سر راه بر جای دذاشته باشد؛ غصه

 (.4آبادی: ی )جای خالی سلوچ، دولت« به یقین برده است
 

 گیرینتیجه
های فکری و ایدئولوهی مطرح در آن، میتوان این رمان را جای خالی سلوچ، رمانی رئالیستی است كه از نظر بنمایه

 كمک صداقت كه به ذیل آثار سوسیالیستی بشمار آورد. محتوای رمان واقعیتی برخاسته از بطن اجتماع است

نویسنده توانسته مسائل باورپذیر جامعج خود را بخوبی در خود انعکاس دهد. تصویری كه از رفتارهای زشت و 

رحمانج دولت علیه زنان و كودكان بنمایش میگذارد، دیدداههای انتقادی او را بخوبی مجسم میسازد و همین بی

های درا محسوب شود. آنچه كه به جنبهمنتقدی چپ« سلوچ جای خالی»امر سبب میشود دولت آبادی در رمان 

رئالیستی این رمان شدت بخشیده است، توصیفات عینی، دقیق و منسجمی است كه نویسنده از شرایط جامعه، 

مالکان، تقسیم اراضی و به اصطالح انقالب سفید پهلوی در روستاهای تضادهای طبقاتی، نظام ارباب و رعیتی، خرده

نگری مدیون سالهای متمادی حضور نویسنده در بطن زنددی مردم عادی است ائه میدهد و البته این جزئیایران ار

كه این رمان را میتوان دزارش واقعی از زنددی طبقج روستایی و مردم ایران در سالهای استبداد و استعمار تا جایی

 پهلوی بحساب آورد. 

عمیق زنددی و كثرت قهرمانان داستان و توصیف طبقات مختلف جای خالی سلوچ را شاید بتوان بلحاظ توصیف 

تولستوی دانست. حوادثی كه « جنگ و صلح»وقایع انقالب و جنگهای داخلی منجر شد، هم ای روستایی كه به 
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آبادی در این رمان به آنها می ردازد، تصاویر غنی از زنددی و طبیعت و روابط پیچیدۀ انسانهای دردیر یک دولت

 بزرگ اجتماعی، همگی سبب شد این اثر  بصورت رمانی مانددار جاودان بماند.تحول 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی فرشاد میرزاییآقای دكتر . است شده استخراج آبادخرماسالمی واحد 

 یمتنظ و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به زهرا دالوندسركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز مسعود س هوندیآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی متن

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامهپایان داوران هیئت وآباد خرمآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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