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  احمد و سيمين دانشور نويسي جالل آلروستايي مقايسة
  »تيلة شكسته«و  نفرين زمينهاي با تأكيد بر داستان

  شيرزاد طايفي
  زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي دانشيار

  عليرضا باقري
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي

  چكيده 
هاي مهم ادبيات داستاني است كه زندگي در روستا و شيوة اخهنويسي يكي از شروستايي

هاي  بااينكه بسياري از نويسندگان بزرگ به روايت. كشدتصوير مي زندگي روستاييان را به
اند، منتقدان و سنگي در اين زمينه خلق كردهروستايي توجهي خاص داشته و آثار گران
ه چنداني نكرده و در نقد، تحليل و بررسي آن پژوهشگران ادبي به اين شاخه از ادبيات توج

طور جدي حسن  ها كه نخستين بار و بهاند؛ تا جايي كه سابقة اين پژوهشكمتر كوشيده
رسد و هنوز كتاب مستقلي در اين زمينه آغاز كرد، به بيش از ده سال نمي آن را ميرعابديني

  . تأليف نشده است
اي و با خانه وجوهاي كتاب كيه بر مطالعات و جستهدف ما در اين مقاله اين است كه با ت

تحليلي، نخست ادبيات روستايي، نويسندگان مشهور اين عرصه  - گيري از روش توصيفيبهره
اختصار معرفي  هاي روستايي را بهو برخي از آثار آنان و همچنين عناصر موجود در روايت

احمد و سيمين دانشور را دربارة  كنيم؛ سپس نگرش دو نويسندة بزرگ معاصر، يعني جالل آل
-هاي آن دو از روستا، يعني داستانترين روايت روستا و مسائل و مشكالت آن با توجه به مهم

ها و اشتراكات اي بررسي كنيم تا تفاوتصورت مقايسه به» تيلة شكسته«و  نفرين زمينهاي 
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يافتي براي تحليل شيوة  هاميد است اين مقاله ر. اين دو نويسنده در اين زمينه آشكار شود
 . ساز حوزة ادبيات داستاني معاصر باشد پردازي دو نويسندة برجسته و جريانداستان

، بررسي »تيلة شكسته«، نفرين زمينادبيات روستايي،  ،احمد، دانشور آل: هاي كليدي واژه
 . اي مقايسه

 
  مقدمه. 1
ترين نويسندگان ايران هستند احمد و سيمين دانشور دو تن از بزرگ ترديد، جالل آل بي

بحثي كه همواره مطرح بوده، اين است . اندكه در آسمان ادب فارسي خوش درخشيده
البته، شائبة . كه آيا ازدواج اين دو نويسنده باعث اثرپذيري افكار آن دو شده است

. صورتي آشكارتر مطرح شده است احمد همواره به اثرپذيري سيمين دانشور از جالل آل
ها آمده است، حكايت از آن دارد كه اين دو نويسندة بزرگ در نامة آنه در زندگيآنچ

اند؛ بنابراين طبيعي است كه ايام  دو خانواده با دو فرهنگ كامالً متفاوت رشد كرده
رغم يكسان  به«هايي متفاوت سپري شده باشد؛ اما پس از ازدواج ها با ديدگاهجواني آن

نژاد، انزابي(» شويمرو مي دو سبك و برداشت جداگانه روبه ها، بابودن نسبي ديدگاه
ها رأي بودن آنان در تمام زمينه و ازدواج دو نفر دليل موجهي براي هم) 60: 1384
از «نژاد هم در مقالة اين نكته درمورد جالل و سيمين نيز صادق است و انزابي. نيست

  . است ها را ذكر كردهتفاوت به آن پرداخته و بسياري از» آتش خاموش تا سووشون
نويسي يا به بيان ديگر، نگاه اين دو در مقالة حاضر سعي شده است روستايي

نويسندة صاحب سبك به روستا و مسائل آن با توجه به چهار بخش كليِ عناصر ادبي و 
محتوايي، عناصر سياسي و اجتماعي، عناصر معيشتي، و عناصر اخالقي و اعتقادي 

يش از آغاز بحث اصلي مقاله و براي درك بهتر موضوع، به تعاريف و پ. بررسي شود
نويسي و نويسندگان بزرگ اين عرصه از مفاهيم ادبيات روستايي و تاريخچة روستايي

  . افكنيمابتدا تا كنون نظري مي

  جامعة روستايي . 2
مي مفاهي. شود جامعة روستايي مجموعة روابط انساني است كه در روستاها تشكيل مي

هايي با هدف  مكان بودن، اجتماع طبيعي، گروه همچون روابط متقابل فردي، هم
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شود، همگي ها متبلور ميمشخص، نهادهايي كه هستة ارتباطات متداوم و پايدار در آن
دهد، همچون رشتة كشاورزي به واقعيت وسيعي كه جامعة روستايي را تشكيل مي

  ). 5: 2535ژيوواني، (اند بازبسته

  دبيات روستايي و تاريخچة آن ا. 3
  تعريف ادبيات . 1- 3

ها، نامه شود؛ مثل بخشاي گفته ميادبيات در معناي عام كلمه، اغلب به هر نوع نوشته
معناي  ادبيات به. ها، و آثار تاريخي، علمي، فلسفي و ادبيها و اعالميهها، اعالنرساله

ه در آن عامل تخيل دخيل باشد شود كخاص به هر اثر شكوهمند و ممتازي اطالق مي
 ‐465: 1383ميرصادقي، (و درضمن، با دنياي واقعي نيز ارتباطي معنادار داشته باشد 

466 .(  

  تعريف ادبيات داستاني . 2- 3
ادبيات داستاني در معناي جامع آن به هر روايتي كه خصلت ساختگي و ابداعي آن بر 

رو ظاهراً بايد همة انواع خالقة  اين ود؛ ازشاش غلبه كند، گفته ميجنبة تاريخي و واقعي
هر اثر . گويندادبي را دربرگيرد؛ اما در عرف نقد امروز، به آثار منثور ادبيات داستاني مي

اي معنادار داشته باشد، در حوزة ادبيات داستاني  روايتي منثور تخيلي كه با دنيا رابطه
همان، (رمان و داستان كوتاه است  ادبيات داستاني شامل قصه، رمانس،. گيردقرار مي

466 .(  

  ادبيات روستايي . 3- 3
گذرد، به هايي است كه ماجراهاي آن در روستا مياي شيوة نگارش در داستانگونه

ذيل : 1376انوشه، (هاي آن نيز روستايي هستند پردازد و شخصيتروستانشينان مي
  ). »نويسي روستايي«
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  اريخچة ادبيات روستايي ت. 4- 3
طور  كاربرد اين واژه سابقة چنداني دارد و بنابر شواهد موجود، نخستين كسي كه به 

علي سپانلو در هاي محمدالبته، از تالش. جدي به آن پرداخت، حسن ميرعابديني است
  . اين زمينه نيز نبايد غافل شد

روزگار سياه دربارة آغاز رمان روستايي بايد گفت كه اولين رمان در اين زمينه 
چهار سال پس از تيموري، جليل «. از احمدعلي خدادادگر تيموري است )1305( رعيت

را به زبان تركي نوشت و در آن، تصويري از  خان  تسبيحزاده، داستان  محمدقلي
» هاي خان و نيز متأثر شدن روستاييان آذربايجان از خرافات را ارائه دادزورگويي

را نوشت و در آن  مرقد آقا«نيما يوشيج داستان  ).»نويسيروستايي«ذيل : 1376انوشه، (
در ). 505همان، (» انديشان توصيف كرددست كهنه روستا را محل نابودي نوجويان به

هايي دربارة دهة بيستم، كساني مانند علي مستوفي و عبدالحسين نوشين داستان
در دهة « .را نوشت مردگيلهداستان  1326روستاييان نوشتند و بزرگ علوي در سال 

زاده گيرد؛ جمالهاي ايران ميهاي دهاتيهاي روستايي را بيان فالكتسي تم داستان
شاپور قريب . نويسندهايي را در اين زمينه ميداستان شورآباد و ابوالقاسم پاينده داستان

  ). 141: 1383تسليمي، (» بهترين نويسنده اين نوع داستان در اين دوره است

 از واقعي داستان روستايي دهة چهل، آغ. 5- 3

  . هاي واقعي پيدايش داستان روستايي و اقليمي ايران استهاي دهة چهل سالسال
ش، برخي از نويسندگان را 1340زدگي در دهة اصالحات ارضي و مسئلة غرب

اي در واداشت تا با ديدي تازه به زندگي روستايي و مسائل آن بنگرند و شيوه
پيش از دهة چهل، . نويسي استد كه همان روستايينويسي پديد آورنداستان

طور  اي است كه بههاي پراكندههاي اقليمي و روستايي شامل كوششنوشتن داستان
  ). 108: 1368ميرعابديني، (شود منظم دنبال نمي

هاي اقليمي، بر يك مطالعة اقليمي و فولكلور تنها در اين دهه است كه داستان« 
-نگاريالبته شروع جدي ادبيات روستايي، با تك«). 126: 1368سپانلو، (» متكي است

  ). 111: 1368ميرعابديني، (» هاي اجتماعي آل احمد و ساعدي بود
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  داليل روي آوردن نويسندگان به ادبيات روستايي در دهة چهل . 6- 3
داليل گوناگوني به نگارش در زمينة ادبيات روستايي روي  در دهة چهل نويسندگان به

پايان يافتن موضوعات زندگي شهري؛ . 1: ها به اين شرح استترين آنند كه مهمآورد
صميميت رفتارها . 3ها از شهر؛ نداشتن شناخت عميق و دقيق برخي از اين نويسنده. 2

عنوان اصل و سرچشمة زندگي  شناخت روستا به. 4هاي روستايي؛  و اشخاص در محيط
گرايان روسي همچون تأثير واقع. 6؛ اصالحات ارضي محمدرضا پهلوي. 5شرقي؛ 

ها، از داليل ديگري  بر اين عالوه). 1379عبداللهيان، (گوركي و شولوخف و چخوف 
خواهي رويارويي با تجدد«: توان نام برد نويسي مي هم براي اقبال نويسندگان به روستايي
ي شود تا صاحبان قلم به بازگشت به خويش روظاهري محمدرضا پهلوي باعث مي

هاي پيشين، انديشة چيره بر آورند و حسرت بازگشت به زندگي سادة گذشته و سنت
جالل «؛ براي مثال )»نويسيروستايي«ذيل : 1376انوشه، (» فكر شود جامعة روشن

» پردازداحمد براي مقابله با رسوخ تمدن غرب به ستايش زندگي روستايي مي آل
و تقي مدرسي در  "بعد از تابستان"ده در غزاله عليزا«يا ) 516: 1383ميرعابديني، (
  ). 516همان، (» كنندخواست زمينداران را منعكس مي "شريفجان شريفجان"

  هاي چهل و پنجاه نويسان دههروستايي. 7- 3
در اين دو دهه، بسياري از نويسندگان بزرگ و نيز بسياري ديگر از نويسندگان محلي  

غالمحسين ساعدي . مضمون روستايي روي آوردندهايي با و اقليمي به نوشتن داستان
عزاداران بيل هاي ترين و درواقع سردستة اين نويسندگان بود كه مجموعهبزرگ

احمد  آل. را منتشر كرد) 1346(هاي بي نام و نشان واهمهو ) 1345(دنديل ، )1343(
و » معصوم دو«و » معصوم يك«را نوشت و گلشيري در ) 1346(نفرين زمين نيز 

  . به ادبيات روستايي پرداخت» گرگ«همچنين 
نويساني كه آثارشان در براي پرهيز از طوالني شدن كالم، به نام برخي از روستايي

اشرف درويشيان، آبادي، عليمحمود دولت: كنيم اين دو دهه منتشر شده است، اشاره مي
، بهرام صادق چوبك، صمد بهرنگي، سيمين دانشور، احمد محمود، منوچهر شفياني

هاي او درگيري روستا و شهر ديده كه در اكثر داستان( محمد افغاني حيدري، علي
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علي، بيژن كلكي، علي سپانلو، محمد محمدالسادات اشكوري، محمد، كاظم)شود مي
-محمود كيانوش، امين فقيري، ايرج مهدويان، بهروز تبريزي، منصور ياقوتي، رضا بابا

زاده، پور، نادر ابراهيمي، محمود اعتماد الهي، احمد روانيمقدم، ناصر ايراني، اصغر 
هوشنگ مرادي كرماني، ابراهيم رهبر، محمود بدر طالعي، حسن حسام، فرامرز طالبي، 

 - 131: 1383تسليمي، ... (حسين ميركاظمي، حسن اصغري، مرتضي جزايري وسيد
  ). 164 -108: 1368؛ ميرعابديني، 178

  دهة شصت و پس از آن  ادبيات روستايي در. 8- 3
نويسي همچنان ادامه پيدا كرد، كمتر آثاري  در دهة شصت و بعد از آن، اگرچه روستايي

در ادامه، فقط نام برخي از . چاپ رسيد به فخامت آثاري كه در دهة چهل نوشته شد، به
محمود : شود نويسندگاني كه آثارشان در اين زمينه در اين دوران منتشر شد، ذكر مي

آبادي، بيژن نجدي، نادر ابراهيمي، بهرام حيدري، اصغر الهي، حسن اصغري،  تدول
اصغر راشدان، ابوالقاسم فقيري، امين  خسرو نسيمي، رضا جوان، رحيم چراغي، علي

پور، احمد علي علومي، ابراهيم يونسي، حسن شكاري، منيرو روانيفقيري، محمد
: 1368ميرعابديني، ... (مزوي وصدر، خسرو حمحمود، سيمين دانشور، شيرين بني

  ). 178 -131: 1383؛ تسليمي، 322: 1383؛ دستغيب، 108-164

  )هاي روستاييماية روايت درون(نويسان موضوعات مورد توجه روستايي. 9- 3
ها شود كه هريك از اين بخش عناصر ادبيات روستايي به چهار بخش كلي تقسيم مي

  : ح استهايي به اين شرخود شامل زيرمجموعه
آيين و رسوم روستايي، استفاده از اصطالحات بومي : محتوايي عناصر ادبي و. 1

هاي هاي روستايي، طبيعت روستا و توصيف آن، نامروستايي، تشبيهات و تمثيل
هاي هاي رمانتيك و عشق در ادبيات روستايي، جنبهروستايي، مرگ در روستا، جنبه

ماندگي جامعه، آرامش دگي روستا با عقبمانمضحك زندگي روستايي، شباهت عقب
  هاي ناشي از زندگي شهري؛ زدگي در روستا و دل
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ها، زن در روستا و زندگي شهر و روستا و رابطة آن: عناصر سياسي و اجتماعي. 2
اي پويا در ماجراي تاريخ معاصر ايران، مقابله با نفوذ زنان روستايي، روستاييان طبقه

دگان روستا، ورود صنعت و ماشين و تكنولوژي به روستا و ديتمدن در روستا، شهر
-دست كهنه و مخالفت با آن، روستا محل نابودي نوجويان به ناآگاهي روستاييان از آن

  انديشان، مبارزة دهقانان با حكومت حافظ منافع مالكان و ظلم ارباب به رعيت؛  
زي، ترك روستا و مشكالت طبيعي و اجتماعي، مسائل كشاور: عناصر معيشتي. 3

، تأثير فقر و بيماري و )وضعيت زندگي روستاييان در شهرها(مزدوري آنان در شهرها 
، و قحط و )ستايي يا عدم فقرستيزيفقر(جهل بر كودكان، فقر و نداري روستاييان 

  بيماري و گرسنگي؛ 
مذهب در روستا و معتقدات ديني روستاييان، : عناصر اخالقي و اعتقادي. 4
ها، خرافات و تعصبات و جامعة مداري آنيگي روستايي درمقابل سادگي و اخالقفروما

هاي ناپسند روستاييان، ساالري و تحقير زن، نكوهش آداب و رسوم و خصلتبسته، مرد
 . هاي اجتماعيخشونت و نقش فقر فرهنگي در تباهي

ن داستان از اولي(» تيلة شكسته«اي اين عناصر در داستان  اكنون به بررسي مقايسه
احمد  اثر جالل آل نفرين زميناز سيمين دانشور و ) به كي سالم كنم؟داستان  مجموعه

  . پردازيممي

  و سيمين دانشور» تيلة شكسته«. 4
او بعد از پايان تحصيالت ابتدايي . دنيا آمد  ش در شيراز به1300سيمين دانشور در سال  

ن در رشتة زبان و ادبيات فارسي و متوسطه، راهي تهران شد و در دانشگاه تهرا
-با اخذ مدرك دكتري از اين دانشگاه دانش 1328تحصيالتش را ادامه داد و در سال 

براي ادامة  1329احمد ازدواج كرد و در سال  در همين سال با جالل آل. آموخته شد
شناسي تحصيل به آمريكا رفت و در دانشگاه استنفورد كاليفرنيا در رشتة زيبايي

را منتشر  آتش خاموشاولين اثر خود، يعني  1327او در سال . التش را ادامه دادتحصي
 به كي سالم كنم؟، )1348( سووشون، )1340( شهري چون بهشتكرد و در ادامه، 

 ساربانو ) 1376( هاي مهاجر بپرساز پرنده، )1372( جزيرة سرگرداني، )1359(
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پس از  1390اسفند  18انشور در د. را به جامعة ادبي عرضه كرد) 1380( سرگردان
اي  او بااينكه از خانواده. مدت، دار فاني را وداع گفتگذراندن يك بيماري طوالني

از همان ابتدا با درد و رنج طبقة محروم آشنا ) پزشكي(سبب شغل پدرش  متمول بود، به
  : در خاطرات او آمده است. كرد به اين طبقه كمك كند بود و سعي مي

-در نوشته«پرسيد فكر بود كه در همان روزگاران از من مي دازه روشنپدرم آن ان

خواهي از كدام طبقه دفاع كني و حرف بزني؟ از طبقة خودت يا طبقة  هايت مي
توانستم اين را بفهمم كه در طبقه من، در در همان روزها مي» محروم جامعه؟

رم جلو چشمم بود رفاه خودمان و فقر بيشتر بيماران پد. لنگدجايي، چيزي مي
  ).260: 1383دهباشي، (

 به كي سالم كنم؟از مجموعة » تيلة شكسته«داستان مورد مطالعة در اين تحقيق، 
دانشور اين داستان را در سال . ترين روايت اين نويسنده از روستاست است كه مهم

شناس براي حفاري و اي باستاندربارة روستايي باستاني نوشته است كه عده 1352
ها و اهالي آن روستا،  اند و ماجراهايي براي آن كشف اشياي تاريخي به آنجا آمده

اكنون، به بررسي عناصر . افتدنام خوررنگ اتفاق مي خصوص پسري نوجوان به به
  . پردازيمادبيات روستايي موجود در اين داستان مي

  »تيلة شكسته«عناصر ادبي و محتوايي در . 1- 4
ترين ادبي و محتوايي، بر چند عنصر تأكيدي ويژه دارد كه از مهم دانشور از ميان عناصر

هاي توان آداب و رسوم روستايي، استفاده از اصطالحات بومي و روستايي، نام ها مي آن
هايي از هركدام در ادامه نمونه. هاي مضحك زندگي روستايي را نام بردروستايي و جنبه

  . آيد مي
ويژه روستاييان، بسياري از امور خود را  عامي، به مردم: آداب و رسوم روستايي -

. نامند ها يا رسوم عاميانه ميدهند كه  اين آداب را سنتهمراه با آدابي خاص انجام مي
  : اند در تعريف رسم گفته

- رسم اجتماعي كاركرد اجتماعي معيني است كه بر اثر تكرار منظم برخي از كنش

  ).59: 1384زاده، حاجي(و مفيد فايده است آيد هاي متقابل اجتماعي فراهم مي
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پذيرند، هاي اجتماعي كه فقط براي خوشامد ديگران صورت ميبعضي از رسم 
اقتضاي قدمت خود، از  دار عمومي كه بههاي ريشهرسم. آداب اجتماعي نام دارند

  ).60همان، ( گيرندحرمت اجتماعي برخوردارند، سنت اجتماعي نام مي
 : به برخي از اين رسوم اشاره كرده است» تيلة شكسته«در داستان سيمين دانشور  

دعا خواند و به من فوت كرد و . ماه فرزي رفت خانه و با مشت پر برگشتننه تاج
: 1380دانشور، (مشت پرش را دور سر من و خانم گردانيد و ريخت تو منقل آتش 

41.(  
  ). 45همان، (ماه نقل و شكر و پنير آورد و ريخت رو سرم ننه تاج

وفور از  در اين داستان، دانشور به: استفاده از اصطالحات بومي و روستايي -
برند، استفاده كار مي اصطالحاتي كه روستاييان براي ناميدن اشيا و مفاهيم مختلف به

، برار ...)و 22، 12 همان،(جاي شناسنامه  كرده است؛ اصطالحاتي مانند سجلّ احوال به
جاي اندازه گرفتن  ، باد راز و باد ميه، گز و پيمان كردن به)16همان، (جاي برادر  به
 ). 36همان، (جاي جليقه  و جليتقه به) 20همان، (

پردازي، انتخاب نامي هاي مهم در شخصيتيكي از بخش: هاي روستايينام -
دانشور در اين . مناسب براي شخصيت مورد نظر با توجه به فضاي داستان است

هايش برگزيده است كه با فضاي روستايي داستان هايي را براي شخصيتامداستان، ن
اهللا و  ماه، كبالي اسداهللا، رمضان، عمو حسينعلي، فرجخوررنگ، ننه تاج. متناسب باشد
 . هاي اصلي داستان او هستندهاي شخصيت گالبتون نام

نبه از توجه نويسنده در اين بخش به آن ج: هاي مضحك زندگي روستاييجنبه -
- نظر مي ها مضحك به اند و براي آنزندگي است كه روستاييان با آن سروكاري نداشته

اشاره به اين . شوداهميتي كه براي روستاييان مهم تلقي مي رسد يا برعكس امور بي
  : شود هايي از اين دست ذكر ميدر زير نمونه. كندنوعي داستان را طنزگونه مي امور، به

چرا، يك بز هم دارم : گفتم. غير از يك برادر كسي را نداري امشنيده: پرسيد
  ). 30همان، (

ها فرمان داد هرچه تيلة شكسته سر تپه و اطرافش هست تو زنبه بعد به ما پسر بچه
و ما . برداري استبريزيم و بياوريم سر زمين صاف و گفت كه اسم اين كار سفال

بود كه ما ولو كرده بوديم و گفت كه  هاييشكسته كركر خنديديم، اينها همان تيله
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بر شديم ارزد و ما از خنده رودهها كرور كرور ميهاي همين سفالبعضي از تكه
  ). 22و  15: ك.نيز ر 21همان، (

  »تيلة شكسته«عناصر سياسي و اجتماعي در . 2- 4
ستفاده ها با بسامد بيشتري ااي كه دانشور در اين داستان از آنعناصر سياسي و اجتماعي

ورود صنعت، ماشين و تكنولوژي به روستا و ناآگاهي : اند از كرده است، عبارت
در زير براي هريك از . هاروستاييان از آن و مخالفت با آن، و شهر و روستا و رابطة آن

  : شود هايي ذكر مياين موارد نمونه
ن و ورود صنعت، ماشين و تكنولوژي به روستا و ناآگاهي روستاييان از آ -

 :مخالفت با آن
خواهد بگويد، وقتي هركه هرچه مي«: گفت. خانه بودشب عمو حسينقلي هم قهوه

روند، عين جهودها كه آمدند اين همه چاه گذارند مياز نفت نااميد شدند، مي
براي ايز گم كردن روي كشت گوجه  -عميق زدند و قناتهاي ما را خشكانيدند

  ). 25همان، (» خواهند بگذارند بروندحاال ميو  -شان نايلون پهن كردندفرنگي
: عمو حسينقلي كيسة توتونش را درآورد و چپقش را برد تو كيسة توتون و گفت

ها زدند هاي عميق كه يهوديگردند؛ آن چاهشان دنبال نفت ميبه هر جهت همه«
  ). 12همان، (» براي نفت بود وگرنه ما كه آب قنات داشتيم

اعتمادي روستاييان در اين داستان اغلب نوعي بي: هابطة آنشهر و روستا و را -
ها قصد استثمار و به چنگ آوردن ثروت آن را دارند،  ها و اين باور كه آنبه شهري

 : مشهود است

اند اهللا رو كرد به كدخدا و گفت كه شنيده هفت دولت پول روي هم گذاشتهفرج 
اند و اين عده اي را اجير كردهاند و عدهاند و خواندهنامه ها را خريدهو تمام گنج

  ). 11همان، (ها را از زير خاك دربياورند آيند تا گنجفردا يا پسان فردا مي
ما را هم . گردندشنويد اينها هم مثل جهودها دنبال چيز ديگري مياز من مي    

  ). 11همان، (آورند كنند، كس و كار خودشان را مياجير نمي
بيني به شهرنشينان هم در اين داستان نوعي احترام حاكي از خودكمدر عين حال، 

  : شودديده مي
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. همة اهل ده ريخته بوديم بيرون[...] طولي نكشيد كه يك اتوبوس از راه رسيد  
ها رفتند ديديم، بيشتريچند روز بود تهيه مي. چه بچه چه بزرگ، چه زن چه مرد

آبادي آوردند و ليف و صابون فرد ابراهيمحمام، يا آب از چاه عميق دكتر دانايي
. اهللا غربتي يك لنگ و تيغ آورد و صورت و سر مردها را تيغ انداختفرج. زدند

خانه را تكاندند و مدرسه هاي قهوههاي مردهايشان را شستند، قاليچهزنها رخت
  ). 19همان، (آباد را جارو كردند ابراهيم

اند؛ براي مثال رمضان كه براي ها شهر را ديدهتدر اين داستان تعداد كمي از شخصي
  :كندچنين توصيف ميمالقات پدرش كه در زندان است به تهران رفته، آنجا را اين

. شود تهرانانگار كن آبادي ما را هزاربرابر بكنند مي. تهران خيلي تماشايي است
ها هاي خيابانالگود. آباد است خيابانهايش خيلي بزرگتر از خيابان وليعهد ابراهيم

اما تا . جا هم علف نيست هاي خيابان وليعهد است، هيچهم خيلي بزرگتر از گودال
همان، (هر شب هم چراغاني است . جا آژان هست بخواهي آژان دارند، تقريباً همه

36 .(  

  » تيلة شكسته«عناصر معيشتي در . 3- 4
روستاييان و تأثير آن بر جهل در ميان عناصر معيشتي، نويسنده بيشتر بر بيماري و فقر 

نكتة مهم دربارة نويسندگي دانشور اين است كه او در بيشتر . كودكان تأكيد كرده است
آثارش به كودكان و نوجوانان توجهي خاص دارد و در اين داستان هم بيشتر بر تأثير 

  : فقر بر كودكان و آيندة آنان تمركز كرده است
[...] ماه بزرگ شديم و كبالي اسداهللا و ننه تاج من و برارم تو دست و پاي اهل ده

چيش شد، چون كه در ده برادرم شش كالس درس خواند و بعد شاگرد قهوه
توانست آباد، فقط شش كالس داشتيم و برارم با پاي معيوبش نميخودمان ابراهيم
  ). 16همان، (زهرا و عصر برگردد صبح برود بوئين

ام را دربياورم يا درنياورم، البته كت كشبافم ندهبه او چه كه من كت كشباف شر 
جا دررفته بود، هايش هم جابهسوراخ شده بود، دانهسوراخ. خيلي تنگ شده بود

زنانه . رفتدوختش فايده نداشت، يك جاي ديگرش درميماه ميهرچه هم ننه تاج
  ). 28همان، (هم بود 
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همان، (فشي پا نكرده بودم من غير از كفش الستيكي سياه هيچ وقت به عمرم ك 
40 .(  
صورت نمادين مطرح كرده،  برانگيز در اين داستان كه دانشور آن را به نكتة تأمل

رفت و گريز از  اصرار روستاييان بر ماندن در فقر، جهل و ناداني و مقاومت دربرابر پيش
گ را اي كه خانم قصد دارد خوررنآن است كه در اواخر داستان بيان شده است؛ صحنه

به فرزندي قبول كند و او را به شهر ببرد تا زمينه براي رشد او فراهم شود؛ ولي او در 
  : گردد تا در همان فقر و فالكت خود باقي بماندبين راه فرار كرده، به روستا بر مي

آباد خره كه رسيديم ماشين نگه داشت و پيرمرده و خانم پياده به كاروانسراي محمد
هايم اول كفش. چشمشان را كه دور ديدم، به سرم زد. كاروانسرا شدند و رفتند تو

را درآوردم، بعد پيراهن و شلوار را و كت كشباف و شلوار دبيت سياه خود را از 
هاي نو درآوردم و تن كردم و از ماشين درآمدم و پشت توي صندوقچه زير رخت

شين بشوم يا بدوم و دانستم برگردم و سوار ماحاال نمي[...] يك درخت قايم شدم 
  ). 43همان، (رفت دويدم و دويدم، خار به پايم مي[...] بروم آبادي خودمان 

  »تيلة شكسته«عناصر اخالقي و اعتقادي در . 4- 4
به عناصر اخالقي و اعتقادي، و » تيلة شكسته«بيشترين توجه سيمين دانشور در داستان 

خوبي اين عناصر را تيزبينانه، به فرهنگي روستاييان معطوف است و با نگاهي نافذ و
همان (مذهب و معتقدات مذهبي، نشان دادن فرومايگي روستاييان . نشان داده است

) تصوير كشيده است و در داستان شهري و روستايي به مثنويچيزي كه مولوي هم در 
مداري آنان، و خرافات و تعصبات و جامعة بسته عناصري درمقابل سادگي و اخالق

هايي در ادامه، براي هركدام نمونه. ها پرداخته است كه او در اين داستان به آنهستند 
  . شود ذكر مي

-كه از معتقدات مذهبي روستاييان بحث مي هنگامي: مذهب و معتقدات مذهبي -

از آنجا كه . اندشويم كه با خرافات و گاه جهالت آميخته رو مي شود، با اعتقاداتي روبه
هاي آن توجه خاصي دارد، كارياي است كه به فرهنگ و ريزهدهسيمين دانشور نويسن

  : در اين داستان نيز اين موارد را منعكس كرده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 87 □  شيرزاد طايفي،عليرضا باقري/ ...احمد و سيمين دانشور ويسي جالل آلنمقايسة روستايي 

بعدها فهميدم كه دورة . يك عده پسر از برادرم خيلي بزرگتر از اتوبوس پياده شدند
ظهور حضرت نزديك است، چون كه نصف كمتر آن عده دختر بودند، منتها 

  ). 19همان، (شكل پسر درآورده بودند  خودشان را به
حاال تو را خدا، خدا را ببين كه براي همة دهات بلوك زهرا زلزله فرستاده بود و 

شايد هم از بركت سه مسجدي بوده كه در سگزآباد ساخته . براي آنها نفرستاده بود
ه كه اكبر يا شايد به قول خودشان به اين علت بوديا از بركت امامزاده علي. بودند

  ). 24و  19: ك.نيز ر 13همان، (شده هيچ وقت نمازشان قضا نمي
شود، مذهبي سطحي و شود، در هرجا كه امور مذهبي مطرح مي كه مشاهده مي چنان

  . شود هاي معنوي مذهب نزديك نمي شود و به جنبه آميخته با جهل و خرافات ترسيم مي
در اين داستان گاهي : ي آنانمدار فرومايگي روستايي درمقابل سادگي و اخالق -

عمو حسينعلي تن به كار «: دهدبندي روستاييان به اخالق را نشان مي دانشور عدم پاي
گفت آنها هر قيمتي مي، فروختمسافرها نداد، فقط سيب زميني و پيازش را به آنها مي

در صفحة هفده همين كتاب هم، خوررنگ در افكار خود ). 25همان، (» خريدندمي
كند و دزدكي كند، آن را از سركارگر مخفي ميي خمرة پر از طال و جواهر پيدا ميوقت

  ... . برد وآن را به شهر مي
دانشور در بين تمام عناصر، بيش از همه بر : خرافات و تعصبات و جامعة بسته -

  : اين عنصر تأكيد و توجه كرده و با بسامد زيادي آن را در داستان آورده است
اهللا غربتي گفته بود كه ترسيدند، چون فرجاي سگزآباد از تاريكي ميهحتي بچه

همان، (ها كاري به كار ما ندارند جن: گفتتمام آن نواحي جن دارد، اما كدخدا مي
18 .(  

ها و يواش اتاق و ديوارها و پلهاهللا ياد دادند با يك كلنگ كوچك يواشبه فرج
بعد دور تا . بياورند ببينند چه ريختي بودههاي چند هزار سال پيش را درحياط مرده
بستم «البد . ها نصف شب به سراغشان نيايدها را نخ كشيدند تا روح مردهدور اتاق

  ). 25همان، (را هم خواندند و دور و برشان فوت كردند » بستم زبانش
آمده بود : آيد؟ گفتماصغر كي هست كه تو اينقدر ازش بدت ميگفت اين علي

هاي آبادي اما زن. هاي آبادي را بخرد و بار كند و بفرستد آمريكازنهاي گيس
شود آدم گيسش را بچيند بدهد دست زنهاي نامحرم، بعد هم مگر مي. نفروختند

  ). 32همان، (بيفتد دست فرنگي نجس؟ 
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در . آنچه بيان كرديم، فقط چند نمونه از توجه دانشور به خرافات است 
نيز  32و  26، 22ازجمله صفحات  الم كنم؟به كي سصفحات ديگر كتاب 

  . هاي ديگري آمده است نمونه

  احمد و جالل آل نفرين زمين. 5
بعد از سپري كردن . اي مذهبي متولد شددر خانواده 1302احمد در سال  جالل آل

دوران دبستان، پدرش اجازة تحصيل در دبيرستان را به او نداد؛ اما او با سرسختي و 
نويسي كرد و هاي شبانه باز كرده بود، نامپدر، در دارالفنون كه كالسپنهان از چشم 

وارد دانشسراي عالي تهران شد و يك سال بعد به حزب  1322در سال . ديپلم گرفت
كه در سال  از اتفاقات مهم زندگي او ازدواج با سيمين دانشور است. توده پيوست

بر داستان،  گان ايران است كه عالوهترين نويسنداحمد از بزرگ آل. اتفاق افتاد 1329
در كارنامة . هايي نيز نوشته استشناسي و سفرنامههاي مردممقاالت اجتماعي، پژوهش

  . خوردچشم مي هايي بهاو كه به زبان فرانسه نيز مسلط بود، ترجمه
. منتشر كرد 1324است كه آن را در سال ديد و بازديد احمد،  اولين اثر داستاني آل

 سه تار، )1326( بريماز رنجي كه مي: آن، آثار مختلفي را نوشت و منتشر كرد پس از
- غرب، )1340( نون و القلم، )1337( سرگذشت كندوها، )1331( زن زيادي، )1327(

 ارزيابي شتابزده، )1360: ، چاپ1342: نوشته( سنگي بر گوري، )1341( زدگي
ها، ها، داستان بر اين او عالوه. )1350( داستان پنجو ) 1346( نفرين زمين، )1343(

 سفر، روس سفر، خسي در ميقاتهاي ديگري مانند ها و ترجمهمقاالت، سفرنامه
، اورازان، هاي بلوك زهرانشينتات، جزيرة خارك در يتيم خليج فارس، آمريكا
با ( عبور از خط، )با سيمين دانشور( طوطي چهل، )با هزارخاني( و گشنگي تشنگي
هاي دست، بازگشت از شوروي، كرگدن، )با پرويز داريوش( هاي زمينيئدهما، )هومن
  . را نيز خلق كرده است قماربازو ) زاده با خبره( تفاهم، بيگانه سوء، آلوده

هاي اصطالح رمان يكي از به نفرين زمينشود،  داستاني كه در اين مقاله بررسي مي
شود؛ ماجراي روستارفته نقل مي ي بهداستاني است كه از زبان معلم نفرين زمين. اوست
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- صورت يادداشت آنچه او در مدت نه ماه اقامت در ده ديده، شنيده و آزموده است، به

اكنون، نمودهاي ادبيات روستايي در اين رمان را بررسي . شود هاي روزانه عرضه مي
  . كنيم مي

   نفرين زمينعناصر ادبي و محتوايي در . 1- 5
احمد كاربرد  دبي و محتوايي ذكرشده در اين مقاله، در داستان آلتقريباً تمام عناصر ا

آيين و رسوم، اصطالحات بومي و روستايي، تشبيهات و تمثيالت روستايي، . دارد
هاي روستايي، مرگ در روستا، آرامش در روستا همگي در اين رمان  طبيعت روستا، نام

  : آوريمميهايي نشان داده شده است كه در زير براي هريك نمونه
حمد در اين رمان، بسياري از آداب و رسوم خاص روستايي را ا آل: آيين و رسوم -

  : نشان داده است؛ ازجمله
  : جشن ميالد هابيل

اي بود و فردايش به ساعتي كه ميرزا عمو ديده بود، روز والدت حضرت جمعه
تخت گذاشته و هابيل بود و ميدانچة آبادي را آذين بسته بودند و دور تا دورش را 

بكوب داشت  ها بكوبفرش كرده و يك دسته زرنا دف از دم صبح توي كوچه
  ). 757: 1379جعفري، (

همان، (اند اندازان گرفتهتا پيش از محرم دو تا عروسي داريم، امسال حسابي كلوخ
817 .(  

) شده معناي پاره به(، اوسيده )679همان، (سوالخ : اصطالحات بومي و روستايي -
همان، (معناي مقني  ، چاخو به)736همان، (معناي ده بزرگ  ده به، گته)684مان، ه(

-، كلوخ)776 همان،(جاي آوار  ، هوار به)738همان، (معناي گذاشتن  ، هشتن به)737

  ... . و) 817همان، ( اندازان
هاي المثلاستفاده از تشبيهات، كنايات و ضرب: تشبيهات و تمثيالت روستايي -

توان آن را يكي از طوري كه مي خورد؛ بهچشم مي اين رمان با بسامد زيادي بهخاص در 
ها المثليكي از داليل استفادة فراوان جالل از ضرب. هاي سبكي جالل دانستخصيصه

هايي از اين دست از اين قرار نمونه. هاستو تشبيهات روستايي، زندگي او در ميان آن
  : است
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اي، در نيمة اطرم افكند، همچون ساية گنجشك ديركردهاي گذرا بر خو ترس سايه
  ). 706همان، (روز چلة تابستان، بر دشتي باير 

  ). 746همان، (استاد مقني يك لقمه نان شده بود و سگ خورده بود 
  ).842همان، (بيند آدم گشنه جا پاي سگ را عين جاي پنجة نان بند مي

ين خر را خود من بردمش باالي منبر، اين نوردبان بيتر از آن صندلي؛ يعني كه ا
  ).720همان، (بلدم چه جوري پايين بياورمش 
خورد نوكش كج است؛ گريزد؛ مرغي كه انجير ميكدام سگ از كلوچة گرم مي

  ). 842و  788، 754، 743: ك.نيز ر 726همان، (گشاد است تخم گنده مال مرغ كون
خوبي انتخاب جه به فضاي روستايي، بهها با تودر اين رمان نام: هاي روستايينام -

اهللا، اهللا، رحمهبي، اكبر، نصراهللا، ميرزا عمو، فضلهايي مانند بيانتخاب نام. شده است
ها كامالً براي شخصيت... بگ واهللا، وليجان، هبهخداداد، خدامراد، رجب، رمضان، ماه

  . با فضاي داستان تناسب دارد
. شود هاي زيبايي از طبيعت روستا ديده مي توصيفدر اين رمان : طبيعت روستا -

اند، با بياني ساده تصوير شده و سادگي  ها كه با ريزبيني و دقت همراه اين توصيف
  : اند روستا را بيشتر براي خواننده مجسم كرده

گذشتيم و سپيدارها، بيدها افتاديم توي كوچة اصلي ده، از زير رديف بيدها مي
  ). 665همان، (دارها دلباز و بلند گردگرفته و خفه، سپي

و جوانة برگ بيدها برق . عصري بود و هوا ملس بود و بوي يونجه چريده در هوا 
كنان و ماند، بازيهاي تار را ميزد و زير برگ سپيدارها لب جو، خرده آينهمي

هاي گوجه، چتري سفيد بر سر و سفيدي انبوه شكوفه. هردم به سويي تابنده
همان، (اي صورتي بر كنارشان نهاده هاي هلو گاهگداري لكهشكوفه و. ديوارها

816 .(  
دست آمده بود و انگورها غوره بسته بود و هريك سنبلة گندم يك  نوبر صيفي به 

همان، (هاي رسيدة جو درخشش اكليل را داشت كرد و ساقهمشت بسته را پر مي
837 .(  

به آرامش در روستا توجهي  ن زميننفرياحمد در داستان آل: آرامش در روستا -
  : خاص كرده و آن را امتيازي براي زندگي روستايي درمقابل زندگي شهري دانسته است
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خواند و تك بانگ گاوي، درست بيخ گوش ما، يك مرتبه خروسي در ده مي 
. شنيديهاي ده ميالباقي گله را در پسكوچهحتي رگبار سم. تاريكي را انباشت

شد گمان ببري كه زير اين آرامش روستايي و هرگز نمي. بودچيز آرام  همه
  ). 673همان، (اضطرابي هم نهفته است 

جز . بعد از اين به فكر افتادم كه اتاقم از يك اتاق شهري، هيچ دست كم ندارد
ها و نوار مدام فحش خواهر و مادر ولگردها و چسنالة خيل گداها و قارقار كاميون

  ). 686همان، (وانة گل انار عربدة يخ بلوري و هند
اي كه گونه هاي دهة چهل، مرگ بهويژه در سال در روستاها، به: مرگ در روستا -

هاي واگيردار اهالي روستايي را قتل عام روييم، نبود و گاهي بيمارياكنون با آن روبه
ر وفو كرد؛ همچنين مرگ با عللي ديگري كه اكنون براي ما چندان ملموس نيست، بهمي

هايي از  نمونه. توجه نمانده استجالل به اين مورد نيز بي. افتاددر روستاها اتفاق مي
  : كنيم را نقل مي نفرين زمينداستان 

نه تنها براي . اما در دهات هنوز همان ابزار عهد بوقي به قوت خود باقي است
ر پيري، مرض، سرما و گاهي هم زمين خوردن يا زي. زندگي، كه براي مرگ هم

. هوار رفتن يا توي چاه قنات افتادن يا فالن مرض مسري و دست باال سيل و زلزله
و اصالً در اجتماع كوچك يك ده، مرگ يك مسألة حياتي نيست؛ يك مسةله نباتي 

  ). 769همان، (است 
ماجراي مرگ وحشتناك پسربچة روستايي و ) 764و  763همان، (در جاهايي نيز 
شكل فجيعي صورت گرفته، بيان شده و  هاي گرسنه كه به گوسيلة گر دريده شدن او به

  . وسيلة شتر توضيح داده شده استمرگ فردي به) 766همان، (در جايي نيز 

   نفرين زمينعناصر سياسي و اجتماعي در . 2- 5
، مسائل اجتماعي و سياسي است و نفرين زمينشده در رمان  ترين مسائل مطرح مهم

دليل ورود زندگي جديد در ده ايجاد  دهايي است كه بهموضوع اصلي ماجراها، تضا«
تضادهايي بر سر تقسيم اراضي، ورود موتور آب، آسياب، كارخانه، چاه . شده است
  ). 175: 1382رضايي، شيخ(» ...عميق و
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فكر اصلي كه پشت سر اين مسائل خوابيده، اگر از شاخ و برگ داستاني آن 
زدگي مطرح شده است و در اينجا بنظر كنيم، مسائلي است كه در غر صرف

خواهد ورود ماشين به روستا و عوارض ناشي از آن را به زبان داستان احمد مي آل
  ). 178: 1371دستغيب، (بيان كند 

و قصد نشان ) 125: 1376دستغيب، (» احمد بيشتر نگران انقطاع فرهنگي است آل« 
آزمايي و سينما، بليط بخت شهر با تصاوير فريبنده،«دادن اين نكته را دارد كه 

همان، (» كندكن ميكشد و از جا ريشهسوي خود مي هايش، روستايي را بهعشرتكده
  : كنيم هايي را ذكر مي در ادامه نمونه). 117

روستاييان هميشه خود را با مردم شهرنشين مقايسه : هاشهر و روستا و رابطة آن -
خورد، اشارة روستاييان به چشم مي ها بههاي كه در اكثر اين مقايسكنند و نكته مي

احمد معتقد  اما آل. هاي روستاستماندگيهاي شهرنشينان و درمقابل، عقبرفت پيش
هاي شرطي كه روستاييان به قابليت رفت كند، به تواند مانند شهر پيشاست روستا نيز مي

  : روستا آگاهي داشته باشند
كي شهر و ده بايد با هم اينقدر فرق داشته بي، مسأله اين است كه تا بي: گفتم 

هاي من با من فرق تا وقتي بچه. تا وقتي تو با مدير فرق داري جوان: باشند؟ گفت
-خواستم بگويم پسرتون مي. كارند تا توي شهر بخورندتا وقتي توي ده مي. دارند

حاال : ده، اما پشيمان شدم و به جايش گفتمگفت كه حاال ديگه ده نون شهر رو نمي
جعفري، (آورند ديگر اين نسبت به هم خورده، گندم را هم برامان از آمريكا مي

1379 :718 .(  
. بدبختها نان ندارند. نه آقا معلم: يعني توي آبادي همه راديو دارند؟ گفت: پرسيدم

بعد هم . خرنددستشان كه برسد مي. گويد شهر شده عين شهر پرياناما راديو مي
  ). 671همان، (روند شهر كه پول پارو كنند يافتند مراه مي

زدگي، به عنوان محل غرب بر مخالفت با شهر به احمد عالوه در همين داستان، آل
  : پردازد مخالفت با غرب نيز مي

گويد، كتاب مي. اند كه غرب بهشت روي زمين استيك عمر توي كلة ما كرده 
آيد بهت كسي هم نمي[...] گويند ها ميگويد، روزنامهگويد، حكومت ميمعلم مي

  ). 696همان، (اي نيست بگويد بابا اين فرنگ چندان تخم دوزرده
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. عين اتاقي با يك پنجره. گرفتاين راديوي كوفتي هم كه هيچ جاي ديگر را نمي
  ). 778همان، (كه تازه بازش هم كه بكني، مدام رو به مزبلة دنياي غرب است 

ماية اين  بن: ولوژي به روستا و برخورد مردم با آنورود صنعت، ماشين و تكن -
داستان درواقع همين برخورد مردم روستا با صنعت و تكنولوژي جديد و مشكالتي 

احمد در  آل. اند ها مواجه ها با آناست كه روستاييان براي تطبيق خود با اين فناوري
-م روستا در هماهنگكند و در پايان هم، معل سراسر داستان اين مشكالت را بيان مي

هايي در ادامه، بخش. كندماند و روستا را ترك ميها، ناكام ميسازي مردم با اين فناوري
  : كنيماز اين مشكالت را بيان مي

اين مسأله را بايد حل . شودله اين است كه وقتي تراكتور آمد ورزو بيكار ميمسئ 
- اي يك تراكتور ميدقيقه - باننه قر -گفت كه كارخانه ساعتيراديو مي. كرد قربان

اش هم عزيز همين است قربان كه تاپاله. زايداما گاو سالي يكي مي. دهد بيرون
  ). 680همان، (است 

[...] زد و از دخالت در كار خدا و گفت راستش مدام از جوجه ماشيني حرف مي
  ). 794همان، (

خو . كندنگ چاه نميحاال ديگر كسي با كل. خو تو حق داري آقا معلم: مقني گفت
ها چند داني پول هركدام از متهاما مي. كنندگذارند و با مته سوراخ ميموتور مي

خو من هم اگر پول [...] ها آباد شده است؟ خو تمام اين قنات با پول يكي از مته
  ). 741همان، [...] (آوردم سر چاه رفتم موتور ميداشتم مي

  :دهقانان و مخالفت با دولت -
. برندافكن به كار مييام عيد كه شهر بودم شنيدم كه دارند براي اسكان عشاير بمبا

قتل يك مأمور تقسيم اراضي داشتند برايشان افكار عمومي  ها به بهانةكه روزنامه
  ). 820همان، (ساختند مي

شان را با دست بر قضا همان روز مهلت اهل محل سر آمده بود و داشتند آبادي
كردند كه جايش كارخانه قند نيشكر بسازند و اهالي كه همه راب ميبولدوزر خ

  ). 827-822: ك.نيز ر 813همان، (زدند عرب بودند توي سر خودشان مي
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  نفرين زمينعناصر معيشتي در . 3- 5
شده در اين بخش، مربوط به ترك روستا و مزدوري روستاييان  ترين مسائل مطرحمهم 

ي همچون فقر و نداري روستاييان، قحط، بيماري، گرسنگي در شهرهاست؛ اما امور مهم
  . احمد دور نمانده است و حتي توصيف لباس روستاييان از ديد جالل آل

در دوران نگارش اين  احمد آل«: ترك روستا و مزدوري روستاييان در شهرها -
داند ميها زدگي و روستا را جايگاه اصلي سنتهويتي و ماشينداستان، شهر را مظهر بي

: 1382رضايي، شيخ(» و نگران ويراني روستا دربرابر سيل غربزدگي و شهرنشيني است
وي با اذعان به اينكه جدايي شهر و روستا ناممكن است، اعتقاد دارد كه شهر جز ). 177
ارتباط ميان شهر و ده «: زدگي و مصنوعات خارجي چيزي براي روستاييان ندارد غرب

اند، چه دارند كه به اين  اما شهرهاي ما كه مراكز كار و ثروتشود بريد؛  را كه نمي
  ). 244: 1376احمد،  آل(» روستاييان بدهند؟ جز مصنوعات و محصوالت خارجي؟

  :كنيم در ادامه، شواهدي از داستان را ذكر مي
آييد شويد ميهاي دهات بيخودي دنبال حرف راديو بلند ميشما بچه: درآمد كه 

تازه اگر به [...] روند كويت هايي هستند كه ميبدتر از شما آن. ادنبال اين كاره
روزي بيست سي . بردارشوند؟ عمله يا شاگرد بنا يا خاككويت رسيدند چه مي

  ). 809: 1379جعفري، (تومن مزد 
شوند، شوند، گدا ميروند شهر عمله ميهاتان مي جوان. خودتان عرضه نداريد

شما براي كاشتن . اند پسر اورتون خان اعظماينكه شده شوند به خيالپا ميماشين
  ). 804و  801: ك.نيز ر 727همان، (همين زميني كه داريد عرضه نداريد 

  : فقر، قحط، گرسنگي و بيماري -
. خيريخانة خاله. ظهر با مدير مدرسه سري زديم به اولين خانه پس از مدرسه 

داشت و توي گلويش بدجوري دخترش زير كرسي خوابيده بود و بدجوري تب 
ها سر كالس[...] به مدير حالي كردم كه ممكن است ديفتري باشد . سفيد بود

ها  در عرض يك هفته سه تا از شيرخواره[...] اعالن كردم كه مرض مسري است 
  ). 770همان، (كلي از كار افتاد هفته پيش دادا رحيم چشمش به[...] مردند 

اي كه روي اجاقش گرمش كرد و ديگري يكي با دايره. سه مرد از چادرها درآمدند
و هريك . با دوتاري كه كمانش را حضوري بست و سومي با قاشقكي در دست
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و پوستي بر استخوان و چنان شباهت بقري بر سر و رويشان، . گرسنگي مجسمي
  ). 823همان، (دانستي كدام چند ساله است و كدام برادر كيست؟ كه نمي

  نفرين زمينخالقي و اعتقادي در عناصر ا. 4- 5
  : اعتقادات و خرافات

هركس تو كارش به يك چيزهايي اعتقاد : [...] مقني چپقش را چاق كرد و گفت 
  ). 742همان، (خو اگر كار ما به آب نرسد شگون ندارد . دارد
هاي سر ديوار دعاي گويد اين الشهداني آقا معلم، اين كاكاي نقاش ميمي

-گويد بركت وجود شما، حشم شما را از سقط شدن حفظ ميمي .زخم است چشم

  ). 749همان، (كند 
داني درويش، مادرم اعتقاد داشت اگر دست گرگ را ناغافل بزنند مي: مباشر گفت

  ). 766همان، (شود روي پستان زائو، غدة شيرش باز مي
اش نهاده و خودش سر به زير يك جفت كعب برنجي طلسم بر روي صفحه

هامان مار مزرعه: نصراهللا گفت. حتي سر بر نداشت تا مرا ببيند. خواندداخته ميان
  ). 731همان، (گيريم وقت شخم و درو دعا مي. دارد آقا

نيز  775همان، (آبت كه از روي زمين بريده شد رفتني هستي : گفتندباباهاي ما مي
  ). 725و  691: ك.ر
  : خشونت

بعد رو . ش سرش را نگهدار كه خونش حرام نشودبيا دروي: فرياد مباشر بلند شد
شود بايد گوشش را بريد و جماعت قشقش كرد به جماعت كه االغ كه هار مي

و درويش سر تقالكننده نقاش را نگه داشته بود كه چاقو در دست مباشر . خنديد
  ). 754همان، (به احتياط پيش رفت و بعد كه پس آمد خوني بود 

  ). 852همان، (بكش بوده  گويند بكشمي. اندباشر را زدهم. خدا عالم است: گفت
خواهي او و كشته شدن تعدادي از اهالي  ماجراي مرگ مباشر و خون 773در صفحة 

  . هاي وحشتناكي توضيح داده شده استدرگيري 853ده همسايه و در صفحة 
  : صفا و سادگي روستايي

ها آداب كه بلد نيستيم ما دهاتيبا آقاي مدير اينجور قرار گذاشتيم، : مباشر گفت
  ). 667همان، (
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و آن . ترتر و عمر ادا شدهكني هرچه مصرف بيشتر زندگي پر و پيمانتو گمان مي
كنند كنند، بلكه عمل مينمي» گمان«ها به قناعت جان و همة دهاتيپيرمرد و اين ماه

  ). 778همان، (و برايشان هرچه مصرف كمتر زندگي آرامتر 
 

  گيري ايسه و نتيجهمق. 6
در مقايسة عناصر ادبي و محتوايي اين دو داستان بايد گفت كه هر دو نويسنده به 

هايي مانند آيين و رسوم روستايي، استفاده از اصطالحات بومي و روستايي، و شاخص
اند كه البته در اين موارد هم، تشابه كاملي  هاي روستايي توجه كردهتشبيهات و تمثيل

دليل زندگي در كنار  احمد به براي نمونه، جالل آل. ويسنده وجود نداردبين دو ن
هاي مراتب از تشبيهات و تمثيل آشنايي بيشتر با آنان، به -تبع آن به -روستاييان و

تفاوت اين . ها را شرح داده استروستايي بيشتر استفاده كرده و با جزئيات زيادي آن
هاي مثبت زندگي روستايي مانند طبيعت ه جنبهاحمد ب دو نويسنده در اين است كه آل

براي مثال، با . اي آشكار توجه كرده استگونهسرسبز و زيبا و آرامش زندگي روستا به
كمي از اتاق او در  توصيف اتاق آقامعلم، با لحني طنزآميز گفته است كه اين اتاق دست
درمقابل، دانشور . شهر ندارد و فقط قار و قار و هياهوي زندگي شهري را كم دارد

هاي منفي زندگي تنها به اين موضوع توجهي نكرده؛ بلكه در مواردي به برخي از جنبه نه
  . هاي مضحك زندگي روستايي پرداخته استروستايي و براي مثال، جنبه

در بخش عناصر سياسي و اجتماعي، تفاوت ديدگاه اين دو نويسنده كامالً مشهود 
نفرين كند و در مضمون داستان زدگي مطرح ميي از غرباحمد شهر را نماد آل. است

چشم  نيز نوعي تأكيد به ادامة زندگي در روستا و حفظ آداب و رسوم روستايي بهزمين 
ها سخن اعتمادي روستاييان به شهرنشينخورد؛ اما سيمين دانشور بيشتر از بيمي
بيني هايي از خودكمنهنمو» تيلة شكسته«اي كه در سراسر داستان  گونه گويد؛ به مي

  . شودها ديده ميروستاييان در مقايسه با شهرنشين
احمد رفتن روستاييان به شهر را نابودي سنت و فرهنگ خودي و نوعي  آل
او بيشتر نگران . كند داند و بر ادامه و حفظ زندگي روستايي تأكيد مي زدگي مي غرب

هاي خود تكيه كند؛ درحالي كه نتانقطاع فرهنگي است و معتقد است جامعه بايد بر س
اي روايت كرده است كه گويي شخصيت اصلي گونه را به» تيلة شكسته«دانشور داستان 
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آن، يعني خوررنگ، با رفتن به شهر زندگي بسيار بهتري را سپري خواهد كرد و از 
رفت و روستا را محل  بدبختي نجات خواهد يافت؛ با اين اوصاف، او شهر را محل پيش

دست  داند؛ يعني به گفتة نيما كه روستا را محل نابودي نوجويان بهبودي استعدادها مينا
تصوير كشيدنِ سر  سيمين در اين داستان با به. شوددانست، نزديك ميانديشان ميكهنه

رفت و پافشاري آنان  باز زدن خوررنگ از رفتن به شهر، مقاومت روستاييان دربرابر پيش
  . كندبدبختي و استمرار زندگي پيشين را بيان مي براي ماندن در همان

احمد دربرابر ورود صنعت و تكنولوژي هم موضع نامشخصي دارد و معلوم  آل
  :روشن است كه. نيست كه آيا با آن موافق است يا خير

اي كه به كند؛ روستاييآمدن ماشين و تراكتور به روستا، خيلي چيزها را عوض مي 
راه چاره . دهدئاتر ديد، ديگر دلي به سخن نقال نميشهر رفت و سينما و ت

كوب و جادة آسفالته گذشت و با وضع پيشين  چيست؟ آيا بايد از ماشين و خرمن
ساخت؟ يا جامعة روستايي را به واحدهاي زراعي امروزينه درآورد كه حتي 

احمد با هر دو وضع مخالف  رود كه آلاش نيز ماشيني است؟ گمان مي آبياري
توان از رسم و رسوم بومي توان از ابزار جديد دست برداشت و نه مينه مي. است

  ). 124: 1376دستغيب، (دل كند 
اما سيمين دانشور در اين مورد موضع خود را مشخص كرده است و از داستان  
نفسه چيز بدي نيست و روستاييان گونه استنباط كرد كه تكنولوژي فيتوان اينمي
  . اند رفت و تكنولوژي، با آن مخالف از صنعت، پيش دليل ناآگاهي به

در بررسي عناصر معيشتي، موضوع مشترك دو نويسنده، تأكيد بر فقر و نداري، 
قحط و گرسنگي روستاييان است؛ ولي تفاوت در اينجاست كه دانشور بيشتر توجه 

واسطة اين  هخود را به تأثير اين فقر و نداري بر جهل كودكان و مشكالتي كه در آينده ب
البته توجه به مشكالت كودكان در . گير آنان خواهد شد، معطوف كرده است فقر گريبان

، »تيلة شكسته«، خوررنگ در سووشونشود و از كلو در رمان تمام آثار دانشور ديده مي
، دختر كوچولو در »سرگذشت كوچه«، دختر همسايه در »شهري چون بهشت«علي در 
عنوان نمونه  توان بهمي» جا هست درد همه«و برديا در داستان » لدر بازار وكي«داستان 
هاي گوناگون جامعه را بيان هايش دردهاي طبقهاحمد نيز در بيشتر داستان آل. نام برد

احمد، دردي از دردهاي جامعة ما  هاي آلدر هريك از داستان«قول كسمايي،  كرده و به
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آيد، طبيعي ميان مي ستا و روستاييان سخن بهوقتي از رو). 132: 1363(» بيان شده است
احمد بر آن تأكيد  مسئلة ديگري كه آل. است كه از درد فقر و نداري سخن گفته شود

دليل اينكه روستا را محل  او به. كرده، ترك روستا و مزدوري روستاييان در شهرهاست
داند، با آن مي تبع آن، ترك روستا را كم شدن توليد و درپي آن وابستگي توليد و به

كند كه اكثر  شهررفته، نمايان مي هايي از زندگي روستاييانِ بهمخالف است و با روايت
ها در روستا شوند؛ بنابراين بهتر است آنكار گماشته مي هاي نامناسب بهها در شغلآن

  . بمانند و همان كار كشاورزي خود را انجام دهند
اولين نكتة برجسته توجه به خرافات و در بررسي عناصر اخالقي و اعتقادي، 

اند؛ ولي تفاوت اعتقادات ديني روستاييان است كه هر دو نويسنده مبسوط به آن پرداخته
بر آن به صفا و سادگي روستاييان نيز توجه كرده و  احمد عالوه ها در اين است كه آلآن

ين موضوع نكرده؛ بلكه اي به اتنها هرگز اشاره آن را ستوده است؛ ولي سيمين دانشور نه
در داستان روستايي و  مثنويرسد كه با تأييد نظر مولوي در نظر مي در مواردي به

  .  شهري، فرومايگي روستا و روستايي را نشان داده است
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  . حوزة هنري: تهران. نويسي بوميسوي داستان به). 1376(ـــــــــــــــــ  -
  .سورة مهر: تهران. كافي رمان فارسيشكالبد). 1383(ـــــــــــــــــ  -
: تهران. نامه سيمين دانشوربر ساحل جزيرة سرگرداني؛ جشن). 1383(دهباشي، علي  -

  . سخن
مترجمان مصطفي . هاي جوامع روستاييساخت). 2535(ژيوواني، هو يو آ و همكاران  -

  . ايران كتاب: تهران. خلقاكبر نيكازكيا، محمد مهاجر ايرواني و علي
  . نگاه: تهران. 4چ. نويسندگان پيشرو ايران). 1368(سپانلو، محمدعلي  -
: تهران. احمد هاي جالل آلنقد و تحليل و گزيدة داستان). 1382(رضايي، حسين شيخ -

  . روزگار
  . پايا: تهران. كارنامة نثر معاصر). 1379(عبداللهيان، حميد  -
: تهران. نويسي امروز ايرانام در داستاننويسندگان پيشگ). 1363(اكبر كسمايي، علي -

  . شركت مؤلفان و مترجمان ايران
  . اشاره :تهران .جهان داستان غرب، شانزده داستان كوتاه). 1383(ميرصادقي، جمال  -
  . تندر :تهران. 2ج. نويسي در ايرانصد سال داستان). 1368(ميرعابديني، حسن  -
  . نشر چشمه :تهران .نويسي در ايراناستانصد سال د). 1383(ــــــــــــــــ  -
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