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 چکيده
های مهم در تاریخ کهن و... که از داستان «مثنوی»، «شاهنامه»ای طوالنی دارد. آثاری چون گویی در سرزمین ایران سابقهپردازی و قصه داستان

دالیل شعر در ادبیات فارسی پدید آمد، اما تا دوران معاصر به اند و نثر فارسی اگرچه پس ازدسته وند و شهرت جهانی دارند از اینرشمار میایران به

چه در ادبیات اقوام دیگر که آن رسد شایدکه چرا در ایران نثر از نظرگاه ادبی کمتر به پای شعر میمختلف از شعر عقب افتاد. نخستین دلیل این

جمله است، در ایران در شعر تجلی یافته است و آثاری چون بوستان ید حکمی و تعالیم اخالقی و قصه و داستان از آنغالباً اختصاص به نثر دارد و عقا

 ی شعر است و از آنجا که این آثار منظوم از سالمت و روانی قابلوسیلههایی از تعهد کار نثر بهو مثنوی لیلی و مجنون و خسرو و شیرین، نشانه

وجود گونه آثار بازمانده است و الجرم در مقایسه با شعر قلمرو محدودی یافته است. با ایناند، نثر فارسی از توجه به اینبودهای برخودار مالحظه

دارای جایگاه خاصی است.  -چه درون مرزی و چه برون مرزی -ی ادبیات جهانی و باالخص ادبیات تطبیقیادبیات نثر معاصر فارسی در حوزه

ی داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و ی معاصر ادبیات ایران هستند که در زمینهدر دوره (realist)گرا نویسان واقعمود از داستانآبادی و محدولت

را در شان ی نفوذ و تأثیر دو نویسنده، جایگاهدارد با بررسی و تحلیل آثار و دامنهاند. این مقاله کوشش جا گذاشتهای از خود بهغیره آثار برجسته

های داستانی دو تحلیلی است که از استقصاء در متن -ادبیات داستانی معاصر کشور ایران مشخص سازد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی

اظهارات، ی اثرگذاری آنان در دیگران و تحلیل این آراء و نظریات منتقدان دربارهو با استناد به« هاهمسایه»و « جای خالی سلوچ»ویژه نویسنده، به

ها و کارگیری شیوهدهد که نویسندگان از حیث بهی تحقیق نشان میی اولیهسازد. اجماالً نتیجهنقش و جایگاه این نویسندگان را ترسیم می

 اند.نویسان معاصر کشور الگو قرار گرفتهشگردهای رئالیستی با رویکرد مقاومت در برابر ظلم و ستم و استعمار برای بسیاری از داستان
 

 .ها، مرگان و بلور خشونت آشکار و پنهان، جای خالی سلوچ، همسایه :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 «هاهمسایه»و رمان « سلوچ خالی جاي»خشونت عليه زنان در رمان 
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

 :مقدمه

ی کمّی این ارتباط آگاهند. مردمان ملّت ایران شرح ندارد. همه کم و بیش از ارزش کیفی و سابقهجایگاه روابط فرهنگی ایرانیان نیازی به

ویژه در میان ت را باید از آغاز تاریخ و بهی روابط این ملّپیوندی دراز دامن و دیرینه دارند؛ پیوندی که ریشه در اعصار و قرون دارد. سابقه

ها هرگز گسسته نشده ها و شدّت و ضعفرغم فراز و فرودنظیر تاریخی، علیو جو کرد. این ارتباط بیهای هخامنشی و ساسانی جست سلسله

های انجام شده پرمحتوایی است که با وجود بررسیی بسیار جذاب و ی پیوندهای فرهنگی این دو کشور، حوزهو تاکنون نیز ادامه دارد. مطالعه

های نوین و ظهور و گسترش شاخهخورد. در دنیای امروز با توجه به های بسیاری جهت پژوهش در آن به چشم میتاکنون، هنوز هم عرصه

تطبیقی ادبیات این  ایران، لزوم بررسی ی دیرپای فرهنگی در میان مردمان ملّتکارآمد ادبیات، )همچون ادبیات تطبیقی( و با تکیه بر سابقه

ای که ایجاد شده است در تالقی با در حقیقت ظرفیتِ تازه شود.بیش از پیش احساس می -مخصوصاً ادبیات معاصر این کشور -سرزمین

بلکه تمامی جهان( گذاشته  ای سنگین و بایسته بر دوش پژوهشگران ادبی ایران )وی ایران وظیفهدار فرهنگی در میان جامعهاشتراکات ریشه

 است. 

بُر برای اثبات ی فرهنگ و تعامالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن کشور است، بهترین راه میاناز آنجا که ادبیات هر کشوری چکیده

در دنیای امروز از اهمیت  ترین دستاورد ادبی بشر مدرن است وویژه رمان تازهو به اشتراک اهالی هر سرزمینی نیز همین ادبیات است. داستان

 و «آبادیمحمود دولت»است. های ایران انگشت گذاشته ی این موارد، نگارنده بر روی بهترین    گزینههمهبسزایی برخوردار است. با توجه به

ن را در جوامع خود درک فضای مدرگذار از جوّ سنّتی به ترین نویسندگان معاصر ایران هستند که شرایطاز برجسته« محمود دولت آبادی»

قرار داده « رئالیسم اجتماعی»ها را در قلمروِ مشترکِ شرایط مشابه، آثار آناند. شاید همین را در آثار خود شرح و انعکاس دادهاند و آننموده

د دارد. مخصوصاً در بهترین و های عمومی آثار این دو نویسنده وجوی دید و ویژگیهای بسیاری در میان عالیق، زاویهاست. از قضا  شباهت

خوریم. نویسنده با های قابل بررسی زیادی بَرمیشباهتبه« هاهمسایه»و « جای خالی سلوچ»های این دو نویسنده، یعنی ترین رمانشاخص

است  ین مقاله تالش کردهی اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر این دو رمان، در اشدهداده  ها، ساختارها و غیره، شرایط شرحبررسی شخصیت

 ها و عالیق و سبک این دو نویسنده ارائه دهد. تر از اشتراکات، دیدگاهتا تصویری دقیق

اصالح جامعه و یا لذت ادبی صرف استفاده  ،انسان همراه با وی بوده و انسان همواره از این ابزار برای بیان عواطف درونادبیات از زمان آفرینش 

 ،طلبطلب و عدالتاصالح ،ناپذیر موجودیت بشر است؛ زیرا بشر دارای عواطف و احساسات و خیالکرده است. ادبیات در حقیقت بخش جدایی

های و محیط پیرامون و ویژگی ادبیات بر اساس شرایط دنبال زیبایی و لذت است و یکی از اهداف ادبیات برطرف کردن این نیازها است.به

رمان و... پدیدار  ،نمایشنامه ،داستان کوتاه ،داستان ،شعر ،ها و چارچوب و ژانرهای گوناگون همچوناند در قالبآن پرداختهدرونی افرادی که به

ضمن با دنیای  ل باشد و درشود که در آن عامل تخیل دخیهر اثر شکوهمند و ممتازی اطالق میشده است. ادبیات در معنای خاص آن به

غالب مورد توجه ادبیات بوده است و آثار پرشکوه و  در ادبیات قدیم جهان عموماً نوع ادبی شعر، نوع»واقعی نیز ارتباط معناداری داشته باشد. 

که شامل قصه، رمانس،  ( اما پس از آن و در دوران مدرن، نوع ادبی داستان56: 1376)آشوری، « عظیمی در این نوع ادبی خلق شده است.

طورکلی مرده است، نوع ادبی داستان شود بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروز اگرچه برخی معتقدند که ادبیات بهرمان، داستان کوتاه و... می

از اروپا وارد ایران شده ی مدرن شیوهکند. باید توجه داشت که داستان بهدر سطح جهان رواج بیشتری دارد. این مسأله در ایران نیز صدق می

 است. 

با ظهور کالسیسیم در اواسط قرن هفدهم میالدی در اروپا »است. « های ادبیمکتب»ادبیات از منظر دیگری نیز قابل بررسی است و آن 

های رمانتیسم، بترتیب مکتهای ادبی پدیدار شدند. پس از کالسیسم بهی جدیدی شد و مکاتب و جریان)فرانسه( ادبیات جهان وارد مرحله

( اما ورود این مکاتب به ایران با چند قرن تأخیر همراه بود. ولی 23: 13۸3حسینی،  )سید« رئالیسم، ناتورالیسم و... در اروپا ظهور یافتند.

مشکالت به پردهگیری از عواطف و ضرورت پرداختن مستقیم و بیدلیل شرایط محیطی و اجتماعی)عدم کارآیی پوشیده سخن گفتن و بهرهبه

گفت که در کشورهای جهان  توانواقع می سرایان قرار گرفت. درگرایی یا رئالیسم مورد توجه داستانها( مکتب واقعها و دشواریعدالتیو بی

مکتب رئالیسم عدالتی، فسادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بسیاری عوامل دیگرَ، ادبیات اجتماعی یا ماندگی،     بیدلیل عقبسوم به

با ظهور و شکوفایی مکتب رئالیسم در اروپا و سپس در روسیه،  .نویسان واقع شدبیشتر از هر مکتب ادبی دیگر اروپایی مورد توجه داستان

ی عالقه های بشری تبدیل شد. در ایران نیز مکتب رئالیسم روش موردابزاری برای اصالح جامعه و بیان دردها و مصیبتادبیات بیش از پیش به

ی دیگر سخن اغلب آثار برجستههمین علّت رشد چشمگیری یافت. بهها بود و بهنویسان برای بیان مشکالت و دردها و رنجویژه داستانادیبان به

 نویسندگان نامدار ایران متأثر از مکتب رئالیسم اروپایی یا روسی بوده و هستند. 

تر شکل جدیهمراه آورد و باعث شد در کنار کار تولید آثار ادبی، بررسی و نقد آثار پیشین نیز بهز بهای را نیامّا ادبیات مدرن رویکردهای تازه

آثار ادبی یکدیگر تر جوامع گوناگون بهآمد، رشد ارتباطات و دسترسی آسان که پس از وقوع وضعیت مدرن پیش گرفته شود. یکی از اتفاقاتیپی

نویسندگان های تازه را بهرسید و جریاندست مخاطبان میی یک کشور در کشورهای گوناگون بهای تازهههمان سرعتی که داستانبود. به
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المللی های ادبی بینمرزهای کشورهای گوناگون سرایت کرد و دیری نپایید که جریانهای ادبی نیز      بهداد، نظریهدیگر کشورها پیشنهاد می

سالیق همگون در میان نویسندگان کشورهای مختلف )که یکی از دالیلش ایجاد موج تغییرات مشترک ها و وجود آمدند. پیدایش سبکبه

فکر تطبیق آثار ادبی کشورهای مختلف بیفتند، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی در جوامع گوناگون بود( باعث شد که پژوهشگران ادبیات به

ی گذار کشورها از شرایط سنتی گفتند. مرحلهمیدردی مشترک یا درمانی مشابه سخن  کردند یا ازآثاری که شرایط مشابهی را روایت می

 متولّد شد. « ادبیات تطبیقی»گیر بود. به این ترتیب های همهگاهوضع مدرن یکی از همین بزنبه

-ضوع جهت بررسی از نظر فنی، زیباییمقایسه کردن، کنارهم نهادن دو اثر ادبی یا چند مو معنیبه بحث و بررسی: ادبیات تطبیقی در لغت

« برابر کردن و مطابق ساختن دو چیز با هم»معنی کلمه به شناسی، فکری، محتوایی، کیفی، کمّی، تاریخی و... است. در فرهنگ معین این

ها، ی با ادبیات دیگر زبانبررسی روابط تاریخی ادبیات ملی ادبیات بهتحقیقات تطبیقی در حوزه»( در حقیقت 94: 137۸آمده است. )معین، 

ها از نظر ارزش هنری، معنوی، محتوایی، فنی و پیوندهای تاریخی ی نقش و اثرگذاری هریک از آنها، ارائهکشف پیوندهای پیچیده بین آن

 (35: 13۸۸)آسمند جونقانی، « پردازد.می

 نشده داده آنبه چندانی اهمیت غرب در شرق جدی و دقیق رغم مطالعاتبه گذشته، تطبیقی هایپژوهش عمر از قرن یک حدود که امروزه

رواج و تسهیل  در این زمان ضمن»بود.  چشمگیری علمی و اجتماعی تحوالت شاهد اروپا نوزدهم، قرن است. در نشده مفهوم واقعی صورتبه و

 دیگری و رمانتیسم جنبش گردید، یکی حاصل مهم ینتیجه دو و شد فراهم مختلف ملل از ادبی آثار یشرایط برای ترجمه جهانگردی،

 توان گفت که ظهورطور خالصه میبودند. به اثرگذار تطبیقی هایپژوهش در اساسی تحول و رونق در دو هر این (73)همان: « علمی. جنبش

 . گشودن3 .هاآن اصلی هایزبان در هاملّت ادبیات . بررسی2 .اقوام دیگر ادبی آثار از استفاده .1داشت:  پی در را زیر نتایج رمانتیسم مکتب

 ادبیات و جدید نقد پیدایش آن نتایج از که علمی روشبه ادبی نقد . توجیه4 .اثرپذیری و تحقیق برای قومی ادبیات برابر در تازه هایافق

 (7۸-79)همان:  .نویسنده فرهنگ و آموزش یدهنده تشکیل عناصر . بررسی5 .است تطبیقی

های ادبی کشورهای مختلف پدیدار شده باشند یا مستقیماً که اشتراکات ادبی ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم در جریان باید توجه داشت

گیر  وار و همهها یا دیگر علل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی موج)اعم از جنگ های ادبیهای وقوع جریانآمدن علت از طریق پدید

طور مستقیم بر زندگی افراد یک جامعه تأثیر گذاشته باشند، یا غیرمستقیم و از طریق هایی که بهخاص(، یعنی علّتالمللی در یک کشور بین

 .ی ادبی و... شکل گرفته باشندشیوع نظریات تازه

یکی دو قرن اخیر تحت  و این کشور الاقل از نظر تئوریک درها و رویکردهای ادبی داشته ی ایران شرایط مساعدی برای همسانی جریانجامعه

است. پس از ی فرهنگی و اندیشگی برکنار نبوده های این جاذبهتسلط فرهنگ و نظریات غرب بوده. سیر داستان در این ایران نیز از ترکش

ه است. یعنی در ی مردم( غیر مستقیم صورت پذیرفتتبع عامهگرایی در آثار ادبی در شرق و در ایران )بهتوان گفت که رواج واقعسویی می

گذار بوده است و در کشورهای شرقی رواج همین نظریات  کمی روسیه( تأثیر گرای فرانسه )و شایدهای ادبی واقعایران عمدتاً نظریات و جریان

و یگانه  ی مستقیمگرای انگلستان. ولی مطلب اینجاست که هر دوی کشورهای مبدأ )انگلیس و فرانسه( تحت سیطرههای ادبی واقعو جریان

ی ماجرا نگریست. هم ایران و هم شرق در قرون اخیر تجربه توان بهاند. اما از سوی دیگری هم میگرایی اروپایی بودهی واقعی اندیشهو همریشه

و کشورهای شرقی  های وارداتی نظریات مدرنیزاسیون غربی و حلول آن در اجتماع ایرانریشهاند. اگر بهمدرنیسم را طی کردهگذار از سنّت به

عنوان یک ضرورت تاریخی و جهانی( در ایران و سایر خود گذار از سنّت به مدرنیسم )بهتوانیم نگاهی خالص و صرف بهکاری نداشته باشیم، می

گاه بر اقتضائات نگاه بر ادبیات و آهای اجتماعی و آنبررسی تبعات این اتفاق بر اجتماع و ساختار جامعه و حرکتملل مذکور بیندازیم و به

الخصوص ایران داشته باشیم. از این گرایی( و آنگاه بر ظهور مستقیم جریان رئالیسم اجتماعی در این کشورها، علیاین وضعیت )از جمله واقع

ایجادی مستقیم داشته گیر و رئالیسم اجتماعی در نزد افراد و ادبیات جوامع شرق و ایران ورود و گرایی  همهزاویه و نظرگاه اخیر وقوع واقع

اند. آثار آنان از کیفیت ترین ناظران و راویان این بُرهه و این وضعیت در ایران بودهی نخستین و موفقاز جمله« محمود»و « آبادیدولت»است. 

تحوالت کالن به           ها هر دو نگاهی دقیق و موشکاف و عمقیای برخوردار است و مقبولیت ملی و جهانی یافته است. آنفنی قابل مالحظه

« جای خالی سلوچ»ویژه دو رمان موفق و نامدار این دو نویسنده یعنی اند. بهی خود داشتهاجتماعی و تأثیر آن بر جزئیات زندگی افراد جامعه

انکاری دارند. در تطبیق این  های غیرقابلهم شاهد صادق و پُرتوفیق این طرز نگاه است و هم این دو اثر با یکدیگر همانندی« هاهمسایه»و 

دالیل گوناگون چنین ادعایی وجاهتی ندارد. پس دو رمان تمرکز ما بر تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری این دو نسبت به یکدیگر نیست، چرا که به

 وجو کرد.  اشتراکات این دو اثر را باید در سپهر دیگری جست

 یپیش از دوره»ست. در حقیقت وقتی انسان هویت خود را پیدا کرد، رمان نیز تولد یافت. پیدایش رمان: تاریخ پیدایش رمان زیاد طوالنی نی

های اجتماعی بود و اراده و سرنوشتش در تشکیالت مذهبی و اقتصادی و مؤسسهشناخت و هویتی نداشت و وابسته به رنسانس، انسان از خود

جمع و گروه مستقل شد هویت خود را پیدا کرد. این استقالل فردی در طی دست جمع یا صنف و گروه خود بود. وقتی که انسان از این 

« یاد شد.« بورژوا»ی عنوان طبقهها از آن بهای که بعدتدریج تحقق یافت، یعنی دوران رشد و اعتالی طبقههای هفدهم تا نوزدهم بهقرن

تدریج رشد و تکامل یافت. فعالیت و تجلی این ئودالی زاده شد و بهی ف( بعد از دوران رنسانس این طبقه از درون جامعه94: 13۸2)پهلوان، 
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

های اشرافی و خانخانی رهایی داد. انسان متوجه شخصیت و هویت ی آزادی فرد بود، افراد را از قیدها و سنتکنندهطبقه که در نخست تبلیغ 

تحول اجتماعی از تأثیر ادبیات  نویسندگان نیز بر اثر این»درونی و فردی خود شد و احساسات فردی و خصوصی از احساسات جمعی جدا شد. 

( ادبیات پوشش اشرافی و اختصاصی 399 -400: 13۸6)میرصادقی، « فرهنگ سنتی و قراردادی پشت کردند.ها رهایی یافتند و بهقدیم و قصه

ها های آنردم عامی مورد توجه قرار گرفتند و شخصیتی متوسط و مبار بود که طبقهدور انداخت و معنای آثار دگرگون شد. اولینخود را به

)همان: « های شخصیت خود آگاهی یافت و این شناخت رمان را آفرید.درونی و عاطفی و ویژگیکم فرد بر زندگی کم»ادبیات راه یافت. به

های سنتی قصه را کنار کم قالبنویسندگان کمهای درونی تکامل یافت. های فردی و کاوشتدریج خالقیتی بورژوازی به( با توسعه400

( 401)همان: « وجود آمد.ی بورژوازی بهقول لوکاچ، ادیب و فیلسوف مجاری از حماسهرمان به»ی رمان شکل گرفت. گذاشتند و قالب تازه

رمان »وجود آمد. واقعی و امروزی به معنیادبیات راه یافت و رمان بههای روحی به بار خصوصیات عاطفی و درونی و تجزیه و تحلیلاولین

 ( 402)همان: « هاست..م اولین طلوع این نوع رمان167۸ی مادام دوالفایت در سال نوشته 1«کلو شاهزاده  خانم»

فزونی های رو بتردهطور گسشدت و بهی دوم قرن نوزدهم بهرمان در ایران: برخورد اقتصادی و فرهنگی ایران با غرب که از نیمهپیدایش 

ان قرار گرفت. تغییر و تأثیر این جریحیات نوین ایران بود. ادبیات معاصر ایران نیز تحتگذاشت یکی از عوامل اصلی گذر از حیات سنتی به

تأسیس »ی شد. سوی نوگرایی قاجار صورت گرفت باعث ایجاد تحول در بافت فرهنگی جامعه و سوق دادن آن بهتحوالت اساسی که در دوره

سبک اروپایی در ا، پیدایش مدارس بهاروپی مطبوعات و همچنین برقراری ارتباط با غرب از طریق اعزام دانشجویان ایرانی بهها، توسعهپخانهچا

گیری ه بر شکلکی ترجمه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از جمله رویدادهای مهمی بودند ی دوم قرن نوزدهم و گسترش دامنهنیمه

 (64تا، )رحمانی و دیگران، بی« ایران تأثیر اساسی گذاشتند. رمان در

عامل  ردید. اما دوتحول عمیقی در ادبیات ایران منجر گی دوم قرن نوزدهم بهسبک اروپایی در نیمهتأسیس چاپخانه و پیدایش مدارس به

دنبال در جراید به»های بسیار. و دیگری پیدایش ترجمهفارسی  ی نثردیگر نیز در این تحول ادبی تأثیر بسزایی داشتند: یکی گسترش دامنه

تر کاستن پیش« قائم مقام فراهانی»تر گردید. تر و سادهه ادبیات فرانسه( عامیانهویژهای ادبی نثر فارسی در اثر تماس با ادبیات غربی )بهنقد

بتدا رمان و سپس داستان کوتاه و ی ادبیات منثور پدید آمد. اواع تازهاین ترتیب اناز تکلف در سیاق نوشتار مکاتبات اداری را آغاز کرده بود. به

( ترجمه از آثار اروپایی در 146: 13۸6)فدوی شکری، « شعر اختصاص داشت.دست آورد که پیش از آن بهای را بهرفته نثر فارسی مرتبهرفته

فرمان او اروپا بود. بهمهم این شاهزاده اعزام دانشجویان ایرانی بهرونق گرفت. نخستین اقدام « میرزاعباس»و با مساعی  قرن نوزدهم صورت

را « بیر و شارل دوازدهمپطرک»بود که آثار تاریخی ولتر یعنی « رضا مهندس میرزا»یکی از نخستین دانشجویانی که از انگلستان بازگشته بود، 

میرزا و قائم نی چون عباسهای کسای حمایتپشتوانهترجمه که به ن نهضترو شد. ایفارسی برگرداند و کار او با استقبال روبهاز انگلیسی به

های ایران و جنگ علت بروزمیرزا و آغاز سلطنت محمدخان قاجار و سپس مرگ قائم مقام و   بهمقام راه خود را یافته بود با مرگ عباس

شاه )نهضت ترجمه( حیاتی دوباره یافت. در دربار وی مردی با ذهن در زمان ناصرالدین»که بار دیگر خاموشی گرایید تا اینافغانستان به

( تأسیس 14۸)همان: « ا تأسیس کرد.عنوان صدراعظم حضور داشت که دارالفنون و دارالترجمه رخان امیرکبیر بهدرخشان به نام میرزاتقی

رفته کار حدود بود ولی رفتهمی آثار غربی ترجمهن در ایران بهاین نهادها باعث باال گرفتن کار ترجمه در ایران شد. تا اینجای کار رواج داستا

 ها نیز آغاز شد.نوشتن نخستین داستان

یش که فرهنگ غرب در ایران رخنه کرد در ادبیات ایران سابقه هفتاد سال پ -معنای امروز آن تا شصتسبک اروپایی و بهنویسی بهرمان و رمان

ها آشنا بودند این زبانآمد و کسانی که بهایران میو انگلیسی و ندرتاً روسی و آلمانی یا عربی و ترکی به نسهزبان فراها بهنداشت. ابتدا رمان

فارسی ترجمه شد. انبولی بههایی از فرانسه )فرانسوی( و بعد انگلیسی و عربی و ترکی استکردند، سپس رمانخواندند و استفاده میها را میآن

اصلی  نویسی زبانفارسی قهراً از همان اصول سادهمتون خارجی به کنندگان در نقلزیرا ترجمه »ها بسیار مفید و ثمربخش بود. این ترجمه

های ین پیرایهتر شد و از اتر و صمیمیرچه گرمسادگی و خلوص گرایید و بیان هها در حقیقت زبان نیز بهکردند و با این ترجمهپیروی می

 حقیقت رمان در( 309: 13۸6)صبور، « سته شد.مقدار زیاد کارفت بهکار مینام فصاحت و بالغت بههای شاعرانه که بهلفظی و هنرنمایی

ن البته پیش از ای»شود. خسروی که رمانی تاریخی است، آغاز می ی«اشمس و طغر»ی استقرار مشروطه در ایران با کتاب در دورهفارسی 

را اثری فارسی ان آنتوزبان ترکی نوشته شده و نمیاثر آخوندزاده منتشر شده بود، اما این کتاب در اصل به« خوردهستارگان فریب»کتاب 

 (15 -16: 13۸6)دستغیب، « دانست.

این نوع ادبی داستان و آمد.  نویسی فارسی بر بستر چه وقایعی پدیدو آغاز کار رمان« شمس و طغرا»دید که نگارش آثاری همچون  اما باید

توان ی ارتباط ایران و اروپا در زبان فارسی پدید آمده است. از موجبات و مقدمات پیدایش رمان در زبان فارسی مینویسی بر اثر توسعهداستان

و انگلیسی  روسیهای ثیر زبانأتبعدها تحت ثیر زبان فرانسه وأتهای اروپایی که تحتاز زبان ترجمهو  مطبوعاتسیس أ، تصنعت چاپورود به

اشاره  بیگابراهیم ینامهسیاحت( و طالبوفی )نوشته کتاب احمد، امیرارسالن نامدارتوان به های این دوره میاز رمان»بوده است، اشاره کرد. 

                                                             
1.  Princesse de cleves   
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

 ثیرأدوره تنویسی اینکهن بر داستان اساطیروجوی و جست گرایانهملیهای گرایش ،رواج یافت قرن بیستمکرد. داستان فارسی امروزی از آغاز 

، هما، مخوف تهران، دلیران تنگستان، الزیکا، گستراندام، عشق و سلطنت، شمس و طغراآثاری همچون توان بهگذاشته است. در این رابطه می

 (222: 3: ج 13۸2پور کاشانی، )آریان « .اشاره کرد دسیسهو  دارالمجانین، فروشان قرن بیستمجنایات بشر یا آدم، زیبا، پریچهر

( شازده احتجاب) هوشنگ گلشیری( و صبورسنگ) چوبک صادقشود. سپس با آغاز میهدایت  صادق «کور بوف» بامدرن در ایران  رمان 

 گلشیری هوشنگ» .پیدا کرد ایشافز آنهدهه بعد دوباره اقبال بحاشیه رانده شد و یکبه انقالبپس از پیروزی  مدرنیسمیابد. جریان ادامه می

های با درس و چه «هنام جنو  دردار هایآیینه»های چه با آثار خود چون رمان از انقالب است که مدرن بعد رمان تئوریسین ثرترینؤم

عباس ) مردگان سمفونی(، 1370،ذنیؤعلی م) نوشداروهای سوق داد. رماندرست مسیر نویسی خود برخی نویسندگان جوان را بهداستان

( از 1377، پورشهریار مندنی) دادگی دل( و 137۸، حسین سناپور) ی غایبنیمه(، 1370،محمد محمدعلی) پنهان نقش(، 136۸، معروفی

 (90-91 :تا)رحمانی و دیگران، بی« رمان مدرن در این دوره هستند. یهای برجستهجمله نمونه
 

 ي رمان جاي خالی سلوچ: خالصه

ست که ایشناسند، رمان منسجم و پر آوازهمیآبادی را بیشتر با کلیدر و این اثر رمان جای خالی سلوچ که وجه نویسندگی محمود دولت

آبادی، شود.. اغلب آثار دولترسد و در همان سال نیز چاپ میکار نوشتن آن به پایان می 1357شهرت جهانی هم پیدا کرده است؛ در سال 

نحوی که گویی به» تابانند؛ز میای است که حقیقت زندگی مردمان روستاهای خراسان را باویژه کلیدر و جای خالی سلوچ چنان آیینهبه

: 13۸0)رحیمیان،  «کند.ها را لمس میها، در متن زندگی آنان حضور دارد و از نزدیک مسایل خاصّ آنی این آدمشانه در خواننده، شانه

: 13۸0تن و دیگران،)چهل« شکار.ی کُشنده»به زبر میم یعنی « مَرگان»شود. شود و با او هم تمام می( این رمان از مرگان شروع می250

ها بایستد. ی سختیکند تنها جلوی همهرا مجبور میرمان است. مهاجرت ناگهانی همسرش، سلوچ ویاصلی آشکار در این ( او شخصیت 142

و در این رمان بازآفرینی  او شخصیتی است که سی سال ذهن نویسنده را مشغول کرده است»ای را اداره کند که سه بچه دارد. او تنها باید خانه

شود که در آن ی کویر توصیف می( در این اثر اوضاع و احوال روستایی از روستاهای ایران واقع در حاشیه146: 13۸2)شهپرراد، « شده است.

اند. خرده مالکان در پی تهاند و از ده رفها را فروختهریزد. مالکان بزرگ زمینتدریج در هم میی زندگی اقتصادی و اجتماعی بهشکل و زمینه

شکل وام بانکی، تراکتور و تلمبه و چاه ی آن، اقتصاد شهری بهکنند که در نتیجههایی طرح میهای تازه برای درآمد بیشتر، نقشهیافتن راه

یز و کارگران مزدورـ که اصطالحًا چکند. در این میان روستاییان بیاطلّاعی و سودجویی آنان وضع را بدتر میشود؛ امّا بیعمیق به ده وارد می

ها، مهاجرت روستاییان به شهرهای اطراف است. این ی این تغییر و تحوّلبینند. نتیجهشوندـ بیش از همه آسیب میخوانده می« نشینآفتاب»

مانند آید. پیرها به ناچار میرمیجمعی دبه شکل دسته  ای بحرانی تقریباًگیرد، در مرحلهگاه انجام میتک و گاه و بیمهاجرت که نخست تک

ی زندگی خود و زده برای ادامهزن پرکار و شجاع روستایی ـ که تنها و تحقیر شده و مصیبت« مرگان»شوند. ها راهی شهرها میو جوان

ای بسیار سرانجام از پا در هی ایرانی است که پس از تحمّل دشواریکندـ در حقیقت مظهر روستایی فقر زدههایی میاندیشیهایش چاره بچّه

چه روی هم آن بر»شود. ی کتاب خالصه میپذیرد. اوضاع و احوال ده در چنین موقعیّتی در این چند جملهآید و وضعیّت ناگزیر خود را میمی

گرفت، همان نبود یش را میرفت؛ امّا چیزی که باید جاهم خورده است. چیزی از میان رفته بود که باید میکه همه چیز بهشد، ایندیده می

رو باید؛ سرگردانی و کالفگی. این وضعیّتی است که حتّا بازگشت ناگهانی سلوچ )همسر مرگان( تأثیری در تغییر جدّی آن ندارد؛ از اینکه می

( واقعّیت دیگری که در 253-254: 1379)میرصادقی، « رسد تا واقعی.نظر میحلی آرمانی بهی کتاب، بیشتر راهبازگشت او در آخرین صحنه

حمّامی، « علی گناو»رمان جای خالی سلوچ وجود دارد و به مردم عادی سرزمین ما گذشته است، گرسنگی، فقر، جهل و... است. در رمان، 

کارانه از پنهان فروشد ودزدد و میچوب برادرش را میی پنبهکند. عبّاس، پسر مرگان پشتهگیر میزند و او را زمینزنش را به حّد کشت می

ی فضول و خسیس که چشم سلوچ را دور دیده، برای تصرّف مرگان دندان طمع خورد. کربالیی دوشنبهخرد و به تنهایی میپول آن نان می

مانده است که رود و چیزی نفروشد و حتّا از این نیز فراتر میی مادر می، پسر دیگر مرگان، سهم زمین خود را بدون اجازه«ابراو»کند. تیز می

بدویت روستا و »دهد ی داستان را تشکیل میهای بسیار طُرفهی دیگر در جای خالی سلوچ که صحنهی تراکتور بکشد. مسألهاو را زیر تیغه

« وارسعرو»ی زناشویی نیست و هنوز گذارد، هنوز آمادهی مرگان که پا به سیزده سالگی میاست. هاجر دختر دوازده ساله« زندگانی قدیمی

رسد و دخترک را با خشونت از آغوش مادر گناو سر میبرد؛ امّا علیگریزد و به مادر پناه میی شوی مینشده است. در شب زفاف از خانه

 (117: 136۸آبادی، )دولت «پیچد.شود و در دل شب میای که در دم خاموش میای از جیغ، نعرهای ناگهانی، جرقهصیحه»برد. کند و میمی

شود و نیروی زنده و پرشور او را که در ست. این رویداد باعث سرخوردگی شدید مرگان میی تنها ماندن سردار و مرگان نیز خواندنیصحنه

ایست بر تحوّل نهانی شخصیّت وی و تشدید عزم او به ترک ده و پیوستن به شوی. آورد و خود مقدّمهنظیر استـ به نشیب می نوع خودش کم

بار کویری و آبادی زندگانی دشوار و رنجو واقعی است. دولتتجسّمی دهد به تمامی آبادی در جای خالی سلوچ به دست میکه دولتاوصافی 

کند. وضع طبیعی روستا، سلسله مراتب آن، زراعت، وضع قنات و آبیاری، چگونگی خاک شناسی و تاریخ وصف میروستایی را از دیدگاه جامعه

های روستاییان... در سلوچ و دیگر ها، جامه، خوراک، خانه و آداب و بینشدرو، مهاجرت جوانان از ده، وضعیّت طبقاتی و پیشه و بذر پاشیدن و
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

گیرد و این آلود داستان که بازگشت سلوچ نه در واقعیّت، بلکه در خیال مِرگان انجام میآبادی به خوبی تجسّم یافته است. پایان وهمآثار دولت

توان حدس زد که بر سر مرگان و امثال او چه حوادثی آورد و برای همین میخاطر میهای خشم اشتاین بک را      بهرمان خوشهتا حدی 

 پیش خواهد آمد.
 

 ها: ي رمان همسایهخالصه

ی رمان بر آن استوار شده شاکلهی سه ضلع یک مثلث در نظر بگیریم که جدای از مسایل فرعی، را چون رابطه« ها همسایه»اگر ساختار رمان 

گمان ضلع سوم یا بهتر بگوییم قاعده است و دو ضلع این رمان را یکی بلوغ جسمی خالد و دیگری را تقابل بین سنت و تجدد قلمداد کنیم، بی

ی آن بیشتر استوار است تا ها بر قاعدهاین مثلث را باید تحول فکری و سیاسی خالد لحاظ کنیم. چراکه دو ضلع پیش گفته در رمان همسایه

 چرخد.بر دو ضلع دیگرش و عمده رویدادها و افت و خیزهای رمان نیز بیشتر از آن دو، بر روی این پایه می

پردازد که ها و زندانی شدنش میهای سیاسی و چگونگی همکاری او با آناز نظر کمیت نیز بیش از دو سوم رمان به شرح آشنایی خالد با آدم

 دو فصل از شش فصل رمان را به خود اختصاص داده است. -قسمت زندان -د اخیراین مور

نمای سیر تحوالت جسمی و روحی، افت و خیزها و فراز و فرودهای ی تمامها در مجموع آینههای احمد محمود و باالخص همسایهرمان

 های پر فراز و نشیب تاریخ تاریخ معاصر ایران.از تب و تاب نمایاند. آن هم در مقاطع مختلف چند دههرا می« خالد»شخصیت واحدی به نام 

خورد خواننده را به های مألوف از همان اولین سطور رمان با شرح کتکی که بلور خانم از شوهرش امان آقا میرویاحمد محمود بدون حاشیه

 برد.مرکز نخستین رخداد درخور توجه رمانش می

ی کند و بی هیچ حاشیه روی و مالحظه کاری از همان ابتدا پرده از روی راز مگوی رابطهضای سنش عمل میمقتخالد راوی داستان هم بنا به

 دارد.پنهانی خودش با بلور خانم برمی

کند که در بین اهالی این مناطق و در سرزمین آفتابی شهره عنصر همه گیر دیگری را عیان می»اش، ها جز خاصه سنیخالد در این واگویه

ص و عام است و آن رک و راستی و صداقت بیان مردمان جنوب است. به دلیل همین صداقت و روراستی هم هست که او با خواننده هیچ خا

  (113-115: 13۸7)زنوزی جاللی، « پنهان گری و الپوشانی ندارد.
 

 خشونت عليه زنان: 

خورد، ولی نباید از نظر دور چشم میاشکال مختلف بهگوناگون و بهعلیه زنان پس از دوران مدرنیسم نیز همچنان در جوامع هر چند خشونت 

خوریم که در هایی به استثنائاتی برمیها و سرزمینکه ما در دورانگردد. با ایننیافتگی بشر باز می های آن به دوران تمدّنداشت که ریشه

اجتماعی شکلی ناعادالنه جایگاهی فرودست در معادالت های پیش از تاریخ، زنان بهساالر حاکم بوده است، ولی عموماً از زمانای زنهها نظامآن

های بازمانده در روزگار توانیم ادّعا کنیم که ستمچون و چرای این ماجرا پرداخته شود، امّا میاند. در این پژوهش مجال آن نیست که بهداشته

های ی نگاه ابزاری، جنسی و تسلّط و تملّک مرد بر زن، همچون یک کاال است. امروزه پس از وقوع حرکتا بر علیه زنان، میراثی ناشی از سابقهم

میان ینرود. البته گهگاه در اپیش میبینانه و برابر بر مناظر جنسیتی بهاندازی واقعسوی چشم، بشر بهی گذشتهفکری و اجتماعی در چند  سده

هایی توان در قالبهای بازمانده در روزگار نوین را میرو هستیم. امّا خشونتها روبههایی نیز در قالب فیمینیسم و دیگر جریانبا افراط و تفریط

ع امروز و آثار ادبی طور کلّی خشونت در جوامشوند. بهموازات جامعه، در آثار ادبی نیز منعکس میها طبیعتاً بهبندی نمود. این خشونتدسته

 شود: دو دسته تقسیم میبرآمده از این جوامع به

 الف( آشکار  

 ب( پنهان

شوند: خشونت اقتصادی شامل استثمار، ناامنی های روانی و اقتصادی تقسیم میهای ریزتر خشونتزیر مجموعههای پنهان خود بهخشونت

داری، خانه کشفروشی، رقاصی، پااندازی، مطربی، شیرهکاری و شغل کاذب )تنمرگ، بیشغلی، محرومیت مالی، شغل کم درآمد، کار منجر به

 فرسا.فروشی(، کار طاقتداری، قاچاق خانهخانه، قهوه روسپی

زدن، احساس از رشد زن، انگ انگاری، طالق، ترک همسر، جلوگیری روانی شامل نگاه اروتیک، تجاوز، خودکشی، طرد شدن، کم خشونت 

دختر، سوگ فرزند، تعدد شرکای جنسی، ترشیدگی، تیمارداری، محرومیت از حمایت خانواده، تعصب، ناامنی، فرار از خانه، نازایی، ربودن 

 زفافجای زن، خودکشی و خشونت در شب گیری بهکمبود عاطفی، بدنامی، افترا، تنهایی، رقابت هووها، محرومیت جنسی، هوو آوردن، تصمیم

)صبا و دیگران، « شود.تقسیم می« تهدید، کتک و دشنام»تر مانند کوچکیچند زیر   مجموعههای آشکار هم بهخشونت»شوند. تقسیم می

13۸۸ :72-70) 

 خالی سلوچ: های آشکار در جایخشونت

ایرانی همدردی دارد. در این رمان اجتماعی زن آبادی با موقعیت سلوچ آشکار است. محمود دولتخالی رمان جای  زنان درخشونت علیه       

کرد. سلوچ از سه زاویه بررسی خالی  ایرانی را در رمان جایتوان موقعیت زن شود بررسی کرد. میهای مختلف شخصیت زن را میاز زاویه
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

رود و زن را با تمامی مقصدی نامعلوم میکند و به طور ناگهانی برای همیشه او را ترک   میبه -از روی ناچاری -نخست زنی که شویش»

رود. دوم زنی که شوی او هوو گذارد و میحال خود وا میهایش بهکند؛ مثل مرگان که شویش سلوچ او را با دردها و رنجمشکالت تنها رها می

ی شوهر برود؛ خانهاند بهاجبار وادارش کردهکند. سوم زنی که در سنین کودکی به گناو، همسر او با هاجر ازدواج میآورد، مثل رقیه که علیمی

 (133: 1373)قربانی، « مثل هاجر.

دهد که فرد دارای اقتدار بدنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی از قدرت خود عکس تمایل دیگری و برای وادار کردن شخص میخشونت زمانی رخ 

ها بیشتر منابع اقتدار بیشتری دسترسی دارند، امکان بروز خشونت از جانب آنهکه مردان بعلت اینخواه خود استفاده کند. بهرفتارهای دلبه

دهد افتد و عموماً میان افرادی رخ میهای خانگی است که در محیط خصوصی اتفاق میشود. بارزترین نوع خشونت در این داستان خشونتمی

های در خشونت»شوند. علت تعصب مردان گرفتار خشونت خانگی میاغلب بهاند. زنان دلیل صمیمیت یا قانون به یکدیگر پیوند خوردهکه به

را مخفی کنند آنکه در معرض دید قرار دارد، مردان سعی نمیشود و با وجود اینوفور دیده میبه قسمت سر و صورت زن خانوادگی حمله به 

: 13۸۸)واصفی و دیگران، « شوند.ها حادتر میهدید است، خشونتکنند ریاست و اقتدارشان در معرض تکه مردان احساس میکنند. هنگامی

دهد و او برای کسب قدرت و گیرد که کالم و منطق، قدرت خود را از دست میکه رفتارهای تهاجمی سلیمان زمانی شدت می( چنان73-71

 کند. هایش زیردستان خود را قربانی مینمایش توانایی

توجه شوند، بیکند فرزندانش تحقیر میکه احساس میبرای فرزندانش هم پدر و هم مادر است. در جایی« سلوچ خالیجای »مرگان در داستان 

خود را به محض ناپدید شدن سلوچ از مرگان  گیرند. ساالر، طلبسخره میرود، اما مردان، قدرت مرگان را بهمیدان میبه زن بودنش به

جا هم این»کند: کند در حضور جمعی از مردان به او اهانت میساالر امتناع می ها بهاش، مسی زندگیخواهد و وقتی از دادن تنها سرمایهمی

 ( 41: 13۸7آبادی، )دولت« هوار کند؟ ات هست که تنبانش را روی سرش بیندازد و هواری سلیطهننه

توان دید. گناو با رفتاری بدوی و وحشیانه، هاجر رقیه و هاجر میمرگان، های گناو نسبت به نوع دیگری از خشونت آشکار را در انحصار طلبی

هایی پیداست. روی گردن هاجر جای ضربه»...کند: ترین حقوق یک انسان محروم    میکند، هستی رقیه را نابود و او را از طبیعیرا تصاحب می

هایی بیرون زده یا اند. سرخ و کبود. خون یا خراشها هم چنینتمشت... مچ دس هایی. ردّ سیلی باید باشند یا جایهایی، خراش ساییدگی

 ( 2۸3-2۸4)همان، « هایی از پوست، مرده است. مثل جای یوغ روی گردن گوساله زیر تکه

زنی آسیب ی بههای کالمداند و از    توهینگاه خود را در بیماری و نازایی او مقصر نمیکه گناو مسبب سقط و نازایی رقیه است، هیچدر حالی

های اول افتد... در همان ضربهجان زن میی پارو بهبا دسته»های فرو خورده است: کند که درونش مملو از عقدهنمیدیده و تحقیر شده دریغ 

پدر های این سگ نک ونال( »109)همان: « اندپایش هم شکسته مخمد. کتف و مچمی گناو بیرون ی زن علیکلهشود...خون از پسمی ناکار

 زمین شورهکرد... زنکه قسر بهاش... پدر تا االی صبح ناله و نفرین میگور شدهی بابای... گور بهشقیقههم برسند، ریق بههایم بهنگذاشت پلک

ام و بار زدهشکم اولش یکزاید... زنکه را در همان شدم...این سگ پدر، خار هم نمیمرد از دستش راحت میاگر می ...نمکماند. دق زار می

 ( 153)همان: « دانم چه بکنم سوهان عمرم شده.امش، حاال چی؟... با این زنکه نمیام باد داشته و زدهکره انداخته... کله

ها هایش از آنکه گناو برای طلب درخواست کند. فضاهایییابد تا روزگارش را در آسایش سپری نمی هایش مأمنی رقیه با وجود تمام رنج  

سپارد، هاجر را از مرگان خواستگاری ای که مادرش را به خاک میی تجاوزگر و خود خواه اوست. گناو در لحظهکند، حاکی از روحیهاستفاده می

 کند. مرگان در جهت منافع خود اقدام میهای مزورانه و با تکیه به خألها و کمبودهای زندگی کند. او با وعدهمی

گیرند. فرزندان مرگان بر حسب شرایط ها زیر بار خشونت گناو نیست، چرا که پیشتر از گناو، برادرهایش نیز حقوق او را نادیده میهاجر تن

های کنند و حمل پشتهدر باربری نیز سوءاستفاده می میان عباس و ابراو از قدرت خود حتیشان ناگزیرند کار کنند، اما در این سخت زندگی

کنند: راحتی خالی میتحمل مشقت و سختی نیستند و میدان را بهنوعی مانند پدرشان قادر بهها نیز بهاندازند. آندوش هاجر میبههیزم را 

خانه ها را در سارق هاجر انباشتند... بعد از آن بقچه را روی سر هاجر گذاشتند... عباس و ابراو خاطر آسوده از باری که بر سرخواهر بهعلف»

 ( 17۸)همان: « ی خود برداشتند.رفت، توبره و کیسهمی

گری در خرسواری علت ناشیدهند و بهاو نمیی سوار شدن بر خر نیز بهگاه اجازهگیرند که هیچی پدرش نادیده میای در خانهاندازههاجر را به

یش فرزندان در جریان ممانعت از فروش زمین، از سوی هایش برای تأمین آساسختی شود. مرگان نیز با وجود جانعروسی سرزنش میدر شب 

بینند که ها حتی این قدرت را در خود میشود. آنگونه ناتوانی او در مقابل پسرهایش نشان داده میشود و اینمرگ تهدید میپسر بزرگش به

حب نامشروع قدرت این امکان را برای مردان فراهم آمیز کنترل کنند. تصاگیری از بدنامی، مادر و خواهرشان را با اعمال خشونت برای پیش

ها در حداقل کاهش یابد. آن جامعه محو کنند تا خطر سرایت و انتقال آگاهی بهی گر را مانند بیماران جذامی از چرخهکند تا زنان عصیانمی

دست مردان حقی مسلم تلقی گرفتن زمام امور به کهکنند در حالیشدت کنترل میها را به جایگاه ابر قدرت برای محدود کردن زنان، آن

 شود.می
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 ها:خشونت آشکار در همسایه

عنوان نمونه در آغاز داستان خواننده با این صحنه روبه رو است کنیم. بههایی از خشونت آشکار را مشاهده میها هم نمونهما در رمان همسایه

های بلور خانم حیاط را پر کرده امان آقا کمربند پهن چرمی را کشیده است به جانش... نالهپیچد. باز فریاد بلور خانم تو حیاط دنگال می»

شود بیرون، شود و بلور خانم پرت میکند. بعد یکهو در اتاق به شدت باز میهای امان آقا را زیر رو میکند. مرده و زندهاست. نفرین و ناله می

 (11: 1357)محمود، « اند.ها را رو سینه گره کردهاند و دستتادههاشان ایسها جلو اتاقچند تا از همسایه

، آن هم باید و شاید باخبر های بلور خانمهای امان آقا و کتک خوردنی دید رمان، هرگز از دلیل تسمه کشیاما هر چند خواننده به دلیل زاویه

گردد؛ ولی شاید بشود گفت آقا بر میهای گاه و بی گاه امانبه بد مستی شنود که دلیلش فقطشود و فقط یکی دو بار از زبان بلور خانم مینمی

که میل سرکشی زنش ه اینبی بلور خانم پی به این موضوع برده است. آقا نشان آن است که او از احواالت ظریف و زنانههای امان که کج تابی

یزی ناخودآگاه از درون او که هیچ نشان ظاهری از آن در دست ندارد، ولی چینکند که او را با االبد از یک مرداب عفن و ریم آلود ارتزاق می

آنطور خصمانه  کند تاهای گنگ است که ناخواسته وادارش میزند و برآیند همین حسآور دامن میکشد و به این حس سمج و عذابسر می

 اش بگیرد. به زنش هجوم ببرد و زیر تسمه

ها باب بحث همچنان باز است و چنانچه پیش از این نیز اشاره شد پرداختن آلود رمان همسایهظات خلوت و ریماما در امکان گفت و نگفت لح

ی شخصی است و به خود نویسنده و حد باورهای او مربوط است یا نپرداختن به این لمحات گناه آلود در هر رمان پیش از هر چیز یک مسأله

را آغاز کرد، فضای حاکم بر کشور و به طبع آن بر ادبیات « هاهمسایه»د محمود کار نگارش رمان ی چهل که احمو نیز اشاره شد که دهه

توانست بسیار بیشتر ی نویسندگان و احمد محمود نیز میداستانی نسبت به امروز، فضایی نسبتاً بازتر و بی قید و بندتر بود. آن هم برای همه

 2ی بلور خانم و خالد پرداخته است بپردازد.رابطه ها به ظرافتچه که در رمان همسایهاز آن

، باز این پرسش اساسی در ها وجود داردها که در رمان همسایهنویسی ها و با توجه به فرازهای اندکی از این دست خلوتبا وجود این واقعیت

نمی توانست کامالً  ه هرزه نویسی نداده است آیاای چون محمود که تا حد معقولی در آن شرایط آزاد، تن بکار مطرح است که آیا نویسنده

 پایش را از گلیم امان آقا فراتر ننهد.

 خشونت پنهان در جای خالی سلوچ:

ره بر محوری یکنواخت ها همواشناسند و ارزشرسمیت نمیویژه زن را بهطور معمول هرگونه تشخص مستقل برای فرد، بهگرا بهدر جوامع سنت

هایی ین فضا ارزشاعلت برای گسترش خویش را بروز دهد. به همین یابد شخصیت مستقل محور کمتر کسی امکان میین زند که در ادور می

لتونگ ی گاگفتهبه شود.انواع گوناگون در هیأت فرهنگ بازدارنده متجلی میهمچون مطیع بودن، ناتوانی، تقیه و اختفای شخصیت حقیقی به

جامعه وجود  صورت خشونت نهادینه شده درنیز بهکردن خشونت فرهنگی، خشونت مستقیم  کردن خشونت ساختاری و درونی با نهادینه

: 13۸۸دیگران،  )صبا و« شود.جایی که فرهنگ خشونت وجود دارد، خشونت نیز امری طبیعی تلقی میآن»عبارت دیگر خواهد داشت یعنی به

77 ) 

گرانه که بردی عصیاننشوند و در در حصار ستم گرفتارند و عاطفه مجال بروز ندارد، زنانی چون معصومه تباه می تاریک که زنان در محیطی 

تعدد  قبیلتری از دشدیعضالت ما بهر ودکالمی جای خ خشونتسلوچ، خالیآیند. در رمان جایدانشی است از پای در میتوأم با جهل و بی

گونه روند دهد. اینمی پایین کاری مزدتسمرد، محروم ماندن زنان از ارث، د ون زسن  فازدواج اجباری، اختالای نامناسب، هازدواج ا،هزوج

تر شونت از مسائلی جزئیشود. بنابراین خجایگاه اجتماعی افراد شدیدتر می ای غیردموکراتیک و سنتی و با توجه بهخشونت در ساختار جامعه

زنان شکل گرفته باشد به  تا زمانی که ساختارهای جامعه بر اساس برتری مردان نسبت»یابد و و بعدی اجتماعی میرود از قبیل ناسزا فراتر می

ز دیده خواهد شد. مردان ها و نهادهای اجتماعی مردان دارای موقعیتی برتر باشند، بازتاب سلسله مراتب اجتماعی در خانواده نیو در سازمان

نیست، این وضعیت را  که تحمل کتک خوردن برایشان آساندانند. زنان با آناستفاده از خشونت میرا محق به  نیز در روابط خانوادگی خود

 ( ۸0)همان: « دهند.دانند و واکنش نشان نمیطبیعی می

ارد. دوری و هجرت دشود و بر مشروعیت این نابرابری تأکید اصلی خشونت وجود ساختارهای مردساالرانه است که در جامعه تبلیغ میدلیل 

اجر روا داشته هکند. کوچ سلوچ نوعی خشونت پنهان است که در حق مرگان و هایش افسرده و مغلوب میسلوچ، مرگان را با تمام سرسختی

راحتی و بهگان را مکدر ی آن روان مروسیلهشود تا مردم روستا بهکند، بلکه ابزاری میشود. سلوچ نه تنها مسئولیت مرگان را بیشتر میمی

 جان و مالش را تصاحب کنند.

کشاند، این زنان مانند انبار باروت، منفجر و انزوا میعصیان و در نهایت به رنج سالیان زندگی مشترک و فقر، زنانی مانند مرگان و رقیه را به

ی خصوصی و به سایر زنان روستا، در عرصه هایش نسبتتفاوتشوند. تمامی زنان، خصوصاً مرگان با توجه به خاکستر تبدیل میسرعت بهبه

                                                             
ی زمانی در آثار کسانی چون صادق هدایت )حاجی آقا و...(، صادق چوبک )سنگ صبور . یادآوری این عنوان بسیار حائز اهمیت است که در این برهه 2

 و...(، علی اشرف درویشیان )شوهر آهو خانم و...( این عناوین یعنی ادبیات اروتیک آشکار و روشن است. 
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

شود داستان مطرح میکه در این هاییشود. از دیگر خشونتها نمیترین توجهی به روان آنشوند و کوچکشان دچار بحران میعمومی زندگی

ای گونهت خانوادگی است؛ بههای جنسی در قلمرو عمومی، نوع تربیافتد. دلیل مزاحمتهای جنسی است که هاجر در چنگ آن میمزاحمت

ها و اخالق توجهی به ارزشکنند. رعایت نکردن حقوق شهروندی و احترام نگذاشتن به آن، بیی جنسی نگاه میعنوان ابژهکه مردان زنان را به

آلود و رفتارهایش برای ای هوسهپیش از ازدواج با نگاه« گناو»شوند. نیز دالیلی دیگر است که باعث رواج این نوع آزارها در سطح جامعه می

رود که کند. پیوسته از هاجر انتظار    میوحشیانه با او ارتباط برقرار میکند و پس از ازدواج نیز با رفتاری جنسی ایجاد می هاجر مزاحمت

کند. هاجر حتی عاقد مطرح نمیاش را رو است نیازهای جنسیکه همسر مردی مسن و زشتاینی جنسی داشته باشد، اما با توجه به جاذبه

سال؛ ای نابالغ با مردی میانجنسی دختر بچهی بستر شود. رابطهترسد، مجبور است با او همگناو میبیند و در حالی که از علیخود را نمی

در چنگال او فریاد  هاخود ساعتگناو را ندارد و در شب عروسیدختری که از نظر جسمی و روحی آمادگی پذیرش مردی عیاش چون علی

شود. این رفتار عین تجاوز جنسی است؛ تجاوزی که همه حجله بازگردانده میکشد و پس از تالش برای فرار از چنین وضعیت اسفباری به می

کشید... میدست گرفته بود و در کوچه بال هاجر تنبانش را به»فکر چاره و نجات دختر نیست. کنند و کسی بهآن را امری بدیهی تصور می

گناو این دادی؟... علیرا به ترسم... چرا منبست. هاجر میان بازوهای مادرش پنهان شد... میبند مویی تنبانش را میدوید و در حال، گرهمی

ی پا بر پاشنهی موال امان پا در پستو گذاشت، چنگ در بند دست هاجر انداخت و او را کشاند... هاجر ی خمیدهمنتظر نماند. از کنار شانه

ی نهالی افتاده است... چیزی خواهم خدا... رویش از فغان کبود شده بود... هاجر، ماهی کوچک، روی خون خشکیدهزمین کوفت و نعره زد: نمی

همان رنج بردن هستند درست بهکه دیگران نیز مجبور به( سرانجام دختر با درک این2۸3-2۸4: 13۸7آبادی، )دولت« با رنگ و روی میت.

اش خود باورانده بود که هر عروسی اندکش دلخواه است و بقیههاجر به»کند. شکلی که او مجبور است با دیگر قربانیان احساس همبستگی می

 (224)همان: « تواند خیلی چیزها را ندید بگیرد.ها میشود. آدمیزاد است دیگر گاهی وقتی خیال دلخواه میقوههم به

مردم از خانه بیرون کرده است. تفاوت رفتار خشن کربالیی دوشنبه و علی حرف  علتنیز همسر خود را که زنی جوان بوده بهدوشنبه کربالیی 

زن. حرف مردم! زن من هفت مثل بلور بود آن »کند: آن اقرار میی خود پشیمان است و بهگناو در این است که کربالیی خالف گناو از کرده

ی محمد بیاید، بار ور داشته بوده... مثل خانهکه بهآبروها هی گفتند دختر قوچانی پیش از اینآورد و دیگران زبان درآوردند. بیدنیا ماه اوالد به

 (267)همان: « حیوان، دخترک را زدم و بیرون کردم. او هم در سرمای زمستان، طفلک را بغلش گرفت و بیرون رفت. یک

شویم که رنگ و رو می یزد. در این داستان نیز با طیفی گوناگون از روابط ناسالم زناشویی و خانوادگی روبهگرزن سردار نیز از شوهر خود می

ای بیش نبود از یزد همراه آورده در رونق شتر داری، زنش را که آن روزها دختر بچه»شود: شان دیده نمیکدامبویی از صلح و آرامش در هیچ 

 ( 229)همان: « یخته بود.بود. به سال نکشیده که زن گر

ی اهلل اشاره کرد که از او با عنوان ترشیدهتوان به خواهر ذبیحشود. برای نمونه میهای پنهان مینکردن زنان نیز باعث ایجاد خشونتازدواج 

های تهاجمی حقوق مردان با آمیزش ورزد. زنان خواهان عشق هستند، اماشدت به ازدواج اسفبار هاجر و علی بخل میشود. او بهاهلل یاد میذبیح

توجهی و فقدان روابط جنسی توأم با ی زنان از بیی این است که همهدهندهشدگی محصول خشونت و نشان کنند. رانده ها را ضایع میآن

شان وانی و تن بکر و تازهی عاطفی برخوردار نیست و تنها محور مهم در وجود زنان، جها از جاذبهبرند. ارتباط جنسی شخصیتعشق رنج می

 است.

شود. مردان آمیز میبرخوردهای خشن و اهانتزن دارد باعث پیدایش  مالکیت مرد نسبت به ساالر رفتارهایی که ریشه در حس در نظام مرد

اجتماعی دارای های و ارزشهای تربیتی ها در عرف جامعه مقبول است. مکانیزمنوع حفاظت کنند و اینهر قیمت دفاع میخود به از ناموس

مرگان یک شخصیت » جامعه است. یشدهیرفته مندانه بخشی از امور عادی پذهای غیرتهمین دلیل خشونتنقش اساسی در خشونت است به

 (  ۸0: 13۸7)شیری، « زن در رمان جای خالی سلوچ است. او نماد از زمین و مال و امالک مادی است.
 

 ها: خشونت پنهان در همسایه

 -چه در خفی و چه آشکارا -های شفاهی اعم از خشونت علیه زنان، استثمار فردی و اجتماعی، فسق و فجور فردی و اجتماعیبه گواه نشانه

ریخ ی آنان را در بایگانی تای خاک گرفتهی امید را از پدران بریده و پرورندهکه در آثار احمد محمود وجود دارد معلوم است که او کالً رشته

ها، قابل اعتماد نیستند و اگر مانعی بر سر راه نهاده است. او معتقد است که پدرانی مانند اوسا حداد به دلیل پایبندی بیش از حدشان به سنت

گان آشنایی های روان نوساختهپسران نباشد حتم سودی هم برایشان ندارند. پدران به سبب عدم درک شرایط زمان و زمانه با خروشندگی

توانند به حال پسرانشان دلی هم حتی نمی -طور که باید و شایدآن -بینی کنند. از این روتر از آنند که بتوانند افق آینده را پیشدارند و کورنگن

 اینان عین در»گوید: بندی کلی مصداق روشن همان مثل معروف است که میبسوزانند. از سوی دیگر وضع پدران از نظر پسران در یک جمع 

 (11-12: ش 1369پور، )نواب« شود سوزاندنشانشود برشان داشت و نه میمسجدند نه می

رسد که ما به تقریب در هیچ کدام از آثار به این نتیجه می -قطع امید از پدران به دلیل عدم درک شرایط روحی پسران -برآیند این باورها

ال پسران را از سوی پدران مشاهده نکنیم. آنان یا به کل همراه نیستند یا اگر همراه محمود، نشان پایداری و احیاناً رهنمودهای سودمند به ح
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

توان مشابه چنین نظری را از منظر محمود دولت آبادی و آثارش نیز می -اندهستند بیشتر به موجودی مزاحم و حداکثر خنثی تبدیل شده

 هایشان است.باورها و ناباوری. آثار نویسندگان میدان گاه مناسبی برای اثبات -صادق دانست

شود. حالتی کامالً حساب می   -پسران –ها و حاالت به ظاهر کم اهمیت، اندک اندک باعث رشد روحی خالدطرفه اینجاست که همین ریزبینی

نشان دادن تحول ها صادق است و نه تنها خالد. معلوم است که محمود برای ی آدمی همهشناختی که دربارهشده و درست از نظر روان

ی شخصیت خالد نوجوان با زیرکی و باریک بینی تمام از این نظر سود برده است. برای درک زیرکی و توانایی محمود همین بس که استحاله

تی شود بی آنکه زمخپی گرفته می -که از خطرات محتمل این وادی است -نحوی کامالً ساده و به دور از شعار زدگیچنین در متن رمان به

 ناگزیر چنین فرازهایی به آسانی از دل رمانش بیرون بزند.
 

 نتيجه گيري: 

گر اشتراک تواند بیانشود. این اشتراکات همراه تفاوت میهای مشترک بسیاری در میان این دو رمان دیده میطور که مشاهده شد ویژگیهمان

ای از زمان( تلقّی شود؛ ملّتی که از دیر باز با یکدیگر پیوندهای )الاقل در برههی زندگی ها، باورها و شیوهایرانیان در دردها، امیدها، حسرت

سوی دیگر، بسامد اشتراکات این دو  اند. ازموارد یگانه یا مشابهی مبتال بوده زمانه به اند و  احتماالً در گذرفرهنگی ناگسستنی و عمیقی داشته

دهد. تشابه روحیات افراد این ی هر مرحله از چنین شرایطی خبر میو توسعه و موارد زاییدهرمان از سرگذشت مشابه این ملّت در سیر تکامل 

ساز تاریخی و های حسّاس و سرنوشتهایی در گردنهچنان سرگذشت و چنان انتخابجامعه و احتماالً سرنوشت متناظر این ملّت با تکیه به

باید فراموش کرد که دو نویسنده نیز دو عضو از همین جوامع مشابه هستند؛ اعضایی که تواند برآیند تطبیق این دو رمان باشد. ناجتماعی می

زادگانی هستند که دست تقدیر و مشیّت گریز ناپذیر   -آبادی و هم محمود روستااند. هم دولتیکدیگر نیز داشته اتفاقاً سرنوشتی مشابه با

اند ی خود، مصائب تغییرات ناخوانا با روح بومی سرزمین خود را چشیدههمراه با جامعهدو  شهر کشانده است. آنان هر وضعیت مدرن، آنان را به

تک اقشار جامعه را در چنان موقعیتی  اند وضعیت تکاند. آنان با دقّتی که خاص هنرمندان است توانستهو این موارد را از نزدیک لمس کرده

جای هر فرد از افراد نوعیِ جامعه بنشیند و وضعیت پیرامون را از درون حس که بتواند بهخود را آنچنان فربه کنند « منِ جمعیِ»درک کنند و 

توان گفت آن را انتخاب که دقیقاً نمی اند؛ محیطیهای سازگاری با محیط جدید )شهر( را شخصاً مزمزه کردهنویسنده، سختی دو  کند. هر

های دشوار و در نهایت وقف زندگیِ خویشتن در راه نویسندگی، سرگذشت و سرنوشت شغل اند. آزمودنناچار به آن پا گذاشته اند یا بهکرده

پا خیزد و اقدامی در ها بهعدالتیدارد تا علیه بیمی آبادی و محمود بوده است. وضعیت جدید هر کسی را که درگیر آن است وامشترک دولت

همان اندازه هم کند ولی بهآلیسم را در افراد بیدار میخواهی و ایده ی آرمانهخور توان خویش انجام دهد. درست است که این شرایط، روحی

است  سازد. چرا که شرایط جدید متضمّن انصاف و عدالت نیست و در چنین بازی نابرابریپردازی دور میها را از رؤیای رمانتیسیسم و خیالآن

شود، وجدان و اخالقیات است. عمق همین کند و گم میدای جان شهروندان سقوط میسویشود و آنچه به که نظام جنگلی تنازع بقا حاکم می

فکر تغییر نظام اجتماعی موجود بیفتند. زیرا فضا، فضایی نیست که در مجموع در آن کند تا بهفاجعه است که افراد اجتماع را نهایتاً وادار می

گرایی و توجه به اجتماع با گونه است که واقعجویی همین صیرورت است. اینتعدالکسی خیری ببیند. منظور ما از رسیدن این چرخه به 

ترتیب است که محمود  اینکنند. بهجریان ادبیات نیز تزریق و تحمیل میخورند و به موازات ذهنیت جامعه، خود را به یکدیگر پیوند می

ود دارد از جمله: زن های دیگری در داستان وجپردازد؛ خصیصهن و... میهای خویش به فقر، بیکاری، خشونت علیه زناآبادی در داستاندولت

در رمان عظیم کلیدر است و در این عنوان « مارال»آبادی نسبت به شخصیّت کلیدی داستان، مرگان به مانند گرایی، دیدگاه حماسی دولت

ای سازد، زبان بسیار قوی نویسنده، همراه با سلسلهمایان مین -ی دست شوهر کرده استکه زن را بازیچه -تفاوت چشمگیر نویسنده با محمود

آبادی های محلی که به نحو چشمگیری در داستان به کار رفته و همین رمزها سببی گردیده است که سبک نویسندگی دولتاز رمزها و واژه

آلود داستان که بازگشت حدّ سورئالیسم براند. پایان وهم  آلود قهرمان زن داستان، آن را تاگاهی از رئالیسم به سمبولیسم برود و خیاالت وهم 

آورد و برای همین خاطر میهای خشم اشتاین بک را بهگیرد و این تا حدی رمان خوشهسلوچ نه در واقعیّت، بلکه در خیال مِرگان انجام می

های بسیار زیبای داستان، ماجرای پسر بزرگ مرگان، توان حدس زد که بر سر مرگان و امثال او چه حوادثی پیش خواهد آمد. از گذرگاهمی

جا از رئالیسم به سوی سمبولیسم کشیده است؛ دستغیب معتقد است آبادی در اینسردار است؛ دولت« لوک سیاه، شتر بهار مست»عبّاس و 

« دمنهو کلیله »ی چاه و مار از ستـ صحنهتردید چنین اپرل باک باشد ـ که بی« مادر»جای خالی سلوچ وامدار رومان « طرح داستانی»که اگر 

طور که کند؛ همانی روستایی را در رمان خود بیان میآبادی مشکالت مردم و جامعه( دولت132-133: 137۸اقتباس شده است. )دستغیب، 

اند و از نویسندگان آن را چشیدهی روستایی از سویی فضایی است که خود این پردازد. جامعهاین موضوع میاحمد محمود در رمان خویش به

ی های کودکانههاست و البته شهر، نماد مدرنیسم. اینچنین است که نوستالژی آداب و رسوم و حتّی بازیسوی دیگر، تمثیل یا نمادی از سنّت

های سنّتبستگی این نویسندگان بهی دلتواند نشانهها و اصطالحات محلّی  میها و رسمکند و شیرینی این بازیمحلی، نویسندگان را رها نمی

 رفته )همچون کودکی از دست رفته و آداب غبار گرفته( تلقّی شود.  از دست
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

ی عامه ی منحصر بفردی حتی برای مخاطبان طبقهتواند جاذبهافتد. این ساختار میاتفاق می« دانای کل»روایت هر دو داستان در چهارچوب 

کنیم. دست در هنگام تعریف کردن یا شنیدنِ اتفاقات روزمره آشناییم و با آن غریبگی نمیهایی از اینروایتباشد چراکه ما همگی با داشته 

توان گفت که این دو رمان، داشته است، می ها را از یکدیگر دور نگهدر مجموع با وجود واقعیت انکار ناپذیر مرزهای سیاسی و فرهنگی که ملّت

های اجتماعی و تاریخی و فرهنگی پا یابیهای فنّی ادبی، یا ریشهیکدیگر تشابه دارند. شاید باید از حریم تحلیل به بیش از حدّ انتظار و توقّع

 های انسانی ایمان آورد.بستنِ ادراکِ هنری در جایی ماورای کلمات و تعامالت و منشی بشری، یا صورتروحِ یگانهفراتر گذاشت و به

ست رئالیستی و بنیاد این رئالیسم بر انتقاد و اجتماع تکیه را باید مدّ نظر داشته باشیم که جای خالی سلوچ رمانی ی اوّل این مسألهدر وهله

ای نویسنده محمودهای ناتورالیسم و حتّا رمانتیسم هم نیست و دارد. یعنی در واقع رئالیسم انتقادی و اجتماعی؛ هر چند که خالی از رگه

اش بود. وی در ی جامعه و مردم اساس مضامین داستانیساخت. رابطههایش حقایق تلخ جامعه را مطرح میاو در داستان .گرا و پرکار بود.واقع

ی بیداری جامعه بود. او به نویسی وسیله شد. به نظر او داستاننگریست و برای او زندگی، یک مبارزه محسوب میمسائل زندگی به عمق می

ها از طریق رفع مشکالت و کمبودهای مردم بود. به نظر او اگرچه انسان با کرد و خواستار از میان بردن آنموهومات و خرافات حمله می

ها پیروز شود. موضوعات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و علمی در تواند بر آنمشکالت فراوانی در زندگی رو به روست امّا با جنگ و مقاومت می

کم به سمت واقعگرایی قدم آلیست است و کم های محمود بیشتر اخالقی بود. محمود اوایل ایدهیل، داستانشوند. اواهای او مطرح میداستان

 گذارد.می
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 کیومرث رحمانینام نویسنده مسئول: 

 منابع:

 (، از نیما تا روزگار ما، تهران، انتشارات زوار13۸2پور کاشانی، یحیی ). آریان 1

 و مدرنیت، تهران، نشر صراط (، ما1376. آشوری، داریوش )2

 قطره ی فرهنگ و تمدن، تهران، نشرگفتارهایی در زمینه -شناسی(، فرهنگ13۸2. پهلوان، چنگیز )3

 ، خرداد 26 (، ادبیات تطبیقی، کتاب ماه ادبیات، ش13۸۸آسمند جونقانی، علی ). 4

 تهران، نشر چشمه و فرهنگ معاصرهستیم، (، ما نیز مردمی 13۸0. چهلتن، امیرحسن و فریاد فریدون )5

 ناتا(، ناتورالیسم ایرانی، بیکیومرث )بی. رحمانی 6

 های احمد محمود(، تهران، نشر تندیس( ، باران بر زمین سوخته، )تحلیل و نقد رمان13۸7. زنوزی جاللی، فیروز )7

 یراز، چاپ اول نوید ش (، پیدایش رمان فارسی، شیراز، انتشارات13۸6. دستغیب، عبدالعلی )۸

 آبادی، تهران، انتشارات ایما(، نقد آثار محمود دولت137۸. دستغیب، عبدالعلی )9

 (، جای خالی سلوچ، تهران، نشر چشمه، چاپ سیزدهم13۸7آبادی، محمود ) دولت 10

 44، ادبیات داستانی، ش «سلوچخالینقدی بر کتاب جای»(، 13۸6. سرشار، محمدرضا )11

 ی انتشارات نگاه، چاپ هفتمهای ادبی، تهران، مؤسسه(، مکتب13۸3رضا ) . سید حسینی،12

زاده، ی آذین حسینآبادی از آغاز تا کلیدر(، ترجمههزار ریشه )بررسی آثار داستانی محمود دولت(، رمان، درخت13۸2. شهپرراد، کتایون )13

 شناسی فرانسه، چاپ اولتهران، انتشارات معین و انتشارات ایران

ی دانشکده ادبیات و علوم آبادی، زبان و ادب فارسی، نشریهسلوچ و کلیدر دولت خالی ضمنی در جایهای (، داللت13۸7. شیری، قهرمان )14

 ، پاییز و زمستان 207انسانی دانشگاه تبریز، ش

 نگاه، چاپ اولانتشارات یگرایی در ادبیات داستانی معاصر، تهران، مؤسسه(، واقع13۸6. فدوی، شکری )15

 آبادی، تهران، نشر آروین، جاپ اول.(، نقد و تفسیر آثار محمود دولت1373رضا ). قربانی، محمد16

 ، تهران، نشر سخنه: دیداری با نثر معاصر فارسیاز کاروان حلّ(، 13۸6. صبور، داریوش، )17

 ری انتشارات امیر کبیها، تهران، مؤسسه(، همسایه1357. محمود، احمد )1۸

 ی انتشارات امیرکبیر(، فرهنگ لغت، تهران، مؤسسه13۸2. معین، محمد )19

 (، جهان داستان ایران، تهران، نشر اشاره، چاپ اول13۸6صادقی، جمال ) . میر20

  11-12ی محمد افتخاری، در جستجوی هویّت گمشده، کلک، ش(، ترجمه1369پور، رضا ). نواب21

 1، ش7ی زنان، دورهآبادی، پژوهش (، خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت13۸۸ن ). واصفی، صبا و ذوالفقاری، حس22
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