
 

در ادبیات نوین ایران و ترکیه پیدایش و سیر تحول داستان و انواع آن از ابتدا روال مشابهی را پیموده 

از بدو شکل ادبیات داستانی هر دو کشور  تأثیر  گیری متاست.  این  ادبیات غرب هستند که  از  أثر 

ترجمه  عمدتاً طریق  نتیجهاز  است.  آمده  دست  به  ادبی  آثار  و  متون  تاثیری  این  گیری  شکل  ،ی 

نویسی خواه از لحاظ شکل و خواه از لحاظ مضمون و محتوا است. اورهان  های گوناگون داستانجریان

ست که آثار متعددی از او به فارسی ترجمه شده  نویسان ترکیه اترین داستانکمال یکی از برجسته

دولت محمود  است.  روستایی  ادبیات  پیشروان  از  یکی  و  تأثیرگذارترین  است  از  یکی  نیز  آبادی 

نویسندگان معاصر ایران است که ادبیات اقلیمی در آثار او مشهود است. این تحقیق کاوشی است 

های حاصلخیز« های »برخاک د در داستانهای موجوها و تفاوت تطبیقی با هدف شناخت شباهت

توصیفی نوشته شده   _آبادی که بر مبنای روش تحلیلی  اورهان کمال و »جای خالی سلوچ« دولت

اثر می بررسی هر دو  با  نتیجه رسید که است.  این  به  پریشانی، آبادی  کمال و دولت  توان  پلیدی، 

 کنند.  روستایی را با ریزبینی و دقت توصیف می ی عدالتی و فقر و فالکت موجود در جامعهبی

 اهداف پژوهش:  

 واکاوی عوامل مؤثر بر فالکت و از هم پاشیدگی جامعه روستایی در کشورهای ایران و ترکیه. .1

 های حاصلخیز. تطبیق رمان اقلیمی جای خالی سلوچ و رمان بر خاک   .2

 سؤالت پژوهش:

تاریخی، شرایط اجتماعی و فرهنگی مشترکی در پایان    کشورهای ایران و ترکیه رویدادهای آیا    .1

 ؟  اندآغاز سده چهاردهم شمسی تجربه کرده

 کدام تصیم سیاسی مشترک باعث نابودی جامعه روستایی در ترکیه و ایران شد؟  .2

 

 3 بهمن نزهت ، * 2 عبدالناصر نظریانی ، 1  زینب چراغی

 gmail.com9zenabcheraghi@ ، ارومیه، ایرانپردیس دانشگاه ارومیه ،دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشجوی   1
 a.nazaryani@urmia.ac.irارومیه، ارومیه، ایران دانشگاه  ، استادیار زبان و ادبیات فارسی)نویسنده مسئول(   2
  b.nozhat@urmia.ac.ir، ارومیه، ایران دانشگاه ارومیه ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی3

 

 

 
     a.mousavilar@alzahra.ac.ir ،گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران. استاد  3
  
 

  مقاله پژوهشی

 44شماره 

 18دوره 

 130الی   118صفحه 

 03/01/1399تاریخ ارسال مقاله:         

 21/03/1399داوری:                تاریخ 

 1399/ 21/05تاریخ صدور پذیرش:       

 01/12/1400تاریخ انتشار:                

 ، جامعه روستایی

 ،اورهان کمال

 ،یحیی دولت آبادی 

 ،جای خالی سلوچ

 . های حاصلخیزبر خاک

 

, عبدالناصر, نزهت,  یانی, نظر نبی, زیچراغ

  ی عدالت  یب  می(. انعکاس مفاه1400بهمن. ) 

ادب  ییو فالکت جامعه روستا   ن ینو  ات یدر 

ا  هیترک تاک  رانیو  با  ها  دی)  داستان    یبر 

و اورهان کمال(. هنر    ی محمود دولت آباد

 . 130-118(,  44) 18, یاسالم

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2020.236404.1280 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

 عدالتی و فالکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران انعکاس مفاهیم بی

 آبادی و اورهان کمال( های محمود دولت)با تأکید بر داستان

dorl.net/dor/20.1001.1 

.1735708.1400.18.44.15.0 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-6505-5158
https://orcid.org/0000-0002-9023-2352
mailto:ارومیه،%20ارومیه،%20ایران%20a.nazaryani@urmia.ac.ir
mailto:ارومیه،%20ارومیه،%20ایران%20a.nazaryani@urmia.ac.ir
mailto:ارومیه،%20ارومیه،%20ایران%20a.nazaryani@urmia.ac.ir
mailto:a.mousavilar@alzahra.ac.ir
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1400.18.44.15.0
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1400.18.44.15.0
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127460.html




 انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فالکت در ادبیات نوین ایران و ترکیه  119 

 نب چراغی، عبدالناصر نظریانی، بهمن نزهتزی

 مقدمه 

دولت عرصهآبادی  محمود  در  دوره  یک  هنری  دربارهتبلور  او  داستانی  آثار  اغلب  است.  ایران  داستانی  ادبیات  ی  ی 

های زیبا و دقیق او به جزئیات زندگی روستانشینان خراسان پی  روستاهای خراسان است و خواننده به کمک توصیف

اومی و  مرگان  بار  فالکت  داستان زندگیاین رمان    نوشت.  1357در سال    را  « جای خالی سلوچرمان مشهور »   برد. 

او شخصیتی است  فف میترا گانا است.  و یا به کسر میم مخ«  شکار  ۀ. »مرگان« به زبر میم یعنی »کشنداش استخانواده

صالحات  ی اداستان در هنگامه   در این رمان بازآفرینی شده است.که سی سال ذهن نویسنده را مشغول کرده است و  

شکل و چه » دهد. چنانکوشد پیآمدهای منفی این اصالحات را به خواننده نشان  افتد و نویسنده میارضی اتفاق می 

  روستا ها را فروخته و از  ریزد. مالکان بزرگ زمین به تدریج در هم میروستاها  زندگی اقتصادی و اجتماعی    ی هزمین

آن، اقتصاد    ی هکنند که در نتیجهایی طرح میتازه برای درآمد بیشتر، نقشه  های اند. خرده مالکان در پی یافتن راه رفته

اطالعی و سودجویی آنان وضع را  شود؛ اما بیوارد می  روستاشهری به شکل وام بانکی، تراکتور و تلمبه و چاه عمیق به  

اطراف مهاجرت  به شهرهای    ربرای به دست آوردن پول و کا  اتاین تغییر   ی هنتیجفقیر در  روستاییان  .  کندبدتر می

   . کنندمی

اش محمد راشد ایوتچو  در شهرستان جیهان از توابع آدانا چشم به جهان گشود. نام واقعی  1914اورهان کمال در سال  

های ناظم حکمت و ماکسیم گورگی  به سربازی رفت و ضمن خدمت به دلیل مطالعه کتاب  1938بود. اورهان در سال  

در زندان شهر »بورسا« با ناظم حکمت آشنا    1940سوسیالیسم، به پنج سال زندان محکوم گردید. در سال  و تبلیغ   

شد. در مدت سه سال و نیم هم سلول شدن با ناظم حکمت از او زبان فرانسه، فلسفه و سیاست را آموخت. او در سال  

اورهان  ی ادبیات ترکیه نمود.  را وارد عرصهخیز« مشکالت محیط روستایی های حاصلبا انتشار رمان »بر خاک   1954

کش را به نمایش  ستم  –گر  ای اجتماعی و ایدولوژیک یعنی تضاد ستمخیز« مسألههای حاصلکمال در رمان »بر خاک

داری در بخش کشاورزی، مهاجرت  ی تولید سرمایهگذارد. »سیستم استثماری موجود در »چوکوراُوا«، ورود به شیوهمی

ی روستایی و شرایط سخت زندگی مهاجرین در محیط  از روستا به شهر به دلیل عدم نارسائی اقتصاد بسته   روستائیان

کشد دنیای اند. دنیایی را که اورهان کمال به تصویر می شهر موارد مهمی هستند که در این رمان مورد اشاره واقع شده

ه فعالیت مشغولند. دنیای منافعی که دروغ، حیله، های پربرکت بهای فقیری است که بر روی این خاکتباه انسان

-کرد و شخصیتاورهان کمال با موضوعاتی که انتخاب می.  (70:  1395)موران،  «  کندداری می دورویی و دزدی میدان

ی  گرا، وضعیت اجتماعی ترکیهای واقعهایش داشت به عنوان نویسنده آفرید و با حضوری که در داستان ایی که میه

کشید و مسایل محیطی را  ی تحریر میکرد به رشته چه را که زندگی مینمود. او آنستم را با مهارت ترسیم میقرن بی

توانست ی تاثیرگذار و هر مطلب قابل بیانی را میشد، هر حادثهها روبرو میهایی که با آنزیست، انسانکه در آن می 

ترین  ندهبرکرد و نان و شهوت را پیش شکل و صورت حرکت میبه صورت داستان یا رمان درآورد. از محتوا به سوی  

 .(352: 1387)کاراعلی اوغلو، دانست نیروی اجتماع می

در خصوص ادبیّات تطبیقی میان کشورهای ایران و ترکیه تحقیقات  بررسی پیشیه پژوهش حاضر حاکی از این است که  

یعقوب  و  اب »زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی«  ( در کت1369چندانی صورت نگرفته است. محمّدامین ریاحی )

( در کتاب تجدّد ادبی در مشروطه به صورت پراکنده به تأثیرپذیری شاعران و نویسندگان دوران مشروطه  1386آژند )

نگاه انتقادی به »  ( در کتاب1395) مورانبرنا گری ادبیّات نوگرای ترک اشاراتی کرده است. از ادبیّات فرانسه با واسطه
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های  های ترک را تحلیل کرده است که رمان »بر خاک سه دوره از رمان  ترجمه کریم پوراکبری خیاوی   « های ترکرمان

ن کمال هیچ پژوهشی در ایران انجام  خیزِ« اورهاهای حاصلرمان »بر خاک   دربارهحاصلخیز« یکی از آن آثار است.  

است.   پایانامه نیافته  نشریات،  در کتب،  با جستجو  تحلیل  همچنین  به  که  پژوهش جامعی  تاکنون   دانشجویی  های 

پرداخته باشد، انجام  های حاصلخیز« اورهان کمال  آبادی و رمان »بر خاکرمان »جای خالی سلوچ« دولتتطبیقی  

 نیافته است. 

 روستایی ترکیه و ایران  مشخصات جامعه.1

 و گرفییت انجییام آمریکییا تحمیییل و نظییر زیییر پهلییوی، رژیییم دوران حکومییت در کییه مهمییی رخییدادهای  از یکییی

 سییفید  انقییالب.  بییود(  1341)  « سییفید  انقییالب»   شیید،  شییاه  رژیییم  سییقو   و  اسییالمی  ریزی انقییالببرای پی  ای زمینه

 تشییکیل « ارضییی »اصییالحات را آن اصییل مهمتییرین کییه بییود اجتمییاعی و اقتصییادی  اصییالحات از سلسییله یییک نییام

 بییه  سییفید  انقییالب  گانییهشییش  اصییول  سییایر  بییا  همییراه  را  اصییل  اییین  محمدرضا پهلوی (  125:  1375)یاحقی،    دادمی

، علییی امینییی بییا 1340اردیبهشییت    16در    ی اجییرا رسییانید.بییا ر ی اکثریییت قییاطع بییه مرحلییه  و  گذاشییت  رفراندوم

ی برنامییهوزیییری ایییران منصییوب شیید.  سیاسییی و اصییالحات ارضییی بییه نخسییت  –تعهّد به اجییرای اصییالحات اداری  

بییه وقییوع پیوسییت تییا مرحلییه سییوم کییه   1341ی اول آن از سییال  اصالحات ارضی در سه مرحله اجییرا شیید. مرحلییه

-داران را مجبییور کییرد زمییینادامییه یافییت. رژیییم بییر طبییق اییین طییرح زمییین  1351آغاز شیید و تییا    1346در سال  

کردنیید، بفروشییند و سییرمایه حاصییله را در هییا بییه کسییانی کییه روی زمییین کییار میییی بانییکواسییطه  های خود را به

هییدف اصییلی و اساسییی رژیییم ایییران از تصییویب و اجییرای قییانون اصییالحات ارضییی شییهرها بییه کییار بیندازنیید. 

در  .(179-180: 1382)ازغنییدی، دیییاد تولییید و دیگییری تعمیییم عییدالت دسییتیابی بییه دو هییدف بییود: یکییی از

ی اصییالحات ارضییی آن بییود کییه دولییت قییدرت سیاسییی خییود را تییرین پیامیید برنامییهکییه در واقییع عمییدهحییالی

هییا، بخشییی از ارزش مالییکدار در روسییتاها کنیید و بییا کییاهش اقتییدار مالکییین و خییردهجییایگزین قییدرت زمییین

ونییق تییا کییار صیینعت ر ی بخییش کشییاورزی و نیییروی کییار اییین بخییش را بییه سییوی شییهرها گسیییل کنییدافییزوده

  .(477: 1385)فوران، بیشتری بگیرد 

ترتیب درگیری روستائیان با مالک تبدیل به درگیری آنان با دولت شد. مقاومت منفی و ابراز نارضایتی پنهانی در  بدین

ران  های سیاسی و ایجاد قشرهای وسیعی از وفادا ی شکست نهایی حکومت در پیشبرد هدفمیان کشاورزان خود نشانه

ترین دلیل ناموفقیتی اصالحات ارضی  عمده  ،به عبارتی دیگر  ؛ (120:  1392ارسی،  )ساعی  روستاها بوده است   به نظام در 

بری نبسته  آن است که نیمی از خانوارهای روستانشین مشمول قانون اصالحات ارضی نشدند چون قرارداد رسمی سهم

 .(474 :1385و حق نسق نداشتند )فوران،  بودند

ی داد در اواسط دهه درصد کل نیروی کار را تشکیل می  16تنها    1320ی  مزدبگیر که در دهه  ی بدین ترتیب طبقه

ی کارگر جدید را پدید آورد و محمدرضاشاه  گرفت. بنابراین رضاشاه این طبقهدرصد از نیروی کار را دربر می  34،  1350

 . (534: 1377)آبراهامیان،  ایران معاصر درآیدی ترین و پرشمارترین طبقهآن را پرورش داد تا به صورت بزرگ

های نو و امیدهای تازه  ی جوانه زدن اندیشه( دوره1923  -1946ی پس از حکومت تک حزبی )در کشور ترکیه، دوره

مالکیت زمین بود.   ی زمینهکه توسط جمهوری انجام گرفت در    ای عمده  اتاصالحیکی از  در تمام مراحل زندگی است.  

سازی سیستم زمین شده بود و به این ترتیب  موجب یکنواختی و نوین  1926نون مالکیت سوئیس در سال  برقراری قا
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ها را کاهش دهد یا از بین  گونه قدرتسعی داشت تا این  آتا تورکداد. رژیم  به آثار باقی مانده فئودالیسم خاتمه می

قسیم یا اعطای زمین به کشاورزان بی زمین و  های دولت، تببرد اما موفقیت محدودی کسب کرده بود. یکی از روش 

تصویب شد ولی پیشرفت کندی کرد و بین    1929و    1927های  مهاجرین جدید بود. قوانین تقسیم زمین در سال

هکتار زمین تقسیم شد. مهمترین تقسیمات در ایاالت شرقی انجام گرفت    711000تنها    1924تا    1923های  سال

های اجتماعی در صدد از بین بردن قدرت فئودالی و خوانین ایالتی نیز بود دنبال کردن سیاستزیرا دولت، عالوه بر  

 . (644-645: 1372)لوئیس،  شده بود 1925که منجر به شورش سال  

با جهاندر طول این سال»  ادبی پرورش میها نویسندگانی  با  بینی و رویکردهای گوناگون  از آنان  یابند که بسیاری 

های ملی جهت دست یافتن به خودآگاهی و خودیابی درصدد ایجاد پلی میان های بومی و ارزش ن اصالتبرجسته کرد

های زندگی روزمره و ماجراهای فردی،  های خود در البالی روایتها در داستانآیند. آنگذشته، حال و آینده برمی

 . (okur,2002 :76)« دد استمرار پیدا کند، یادآور شدنبایهایی را که میها و اصالتارزش 

گردد و  های سیاسی و اجتماعی در ترکیه میای از آزادی ساز پارهی چند حزبی زمینهگذار از دوره تک حزبی به دوره

اجتماعی سال  و  موازات حوادث سیاسی  تازهعرصه  1946-1960های  به  باز  هایی  فرهنگ  و  فکر  اهالی  روی  فرا  ای 

از فشارها و محدودیتگرایان و سوسیالیست از جمله اسالم  های مختلفشود. طرفداران جریانمی ها بار  ها با رهایی 

های خود به کار  آیند و رمان را به عنوان بهترین و موثرترین وسیله برای تبلیغ و ترویج آراء و اندیشهدیگر به عرصه می

ادی از سنت و تجدد، زندگی سرشار از  گیرند. نویسندگان این دوره با ایجاد تقابل بین شهر و روستا به عنوان نممی

های  بار روستاییان، مشکل زمین و کشاورزی، مهاجرت به شهرها، آوارگی، شهرزدگی و... را در رمانمحرومیت و فالکت

انعکاس می ی این آثار  به  آید که مجموعههای فراوانی با موضوع روستا پدید میها داستان دهند. در این سالخود 

( نوشت که 1950شود. نخستین رمان روستایی را محمود مقال با عنوان »بیزیم کوی« )یی معروف میادبیات روستا

های این دوره را »طرفداری مفر  از زحمتکشان، ی داستانهای یک معلم روستا را دربرداشت. ویژگی عمدهیادداشت

به محرکه برجسته دادن  مرکزیت  تضادهای طبقاتی،  ابزاسازی  و  اقتصادی  بعضی  های  با خرافه، طرح  تولید، ستیز  ر 

های رئالیسم سوسیالیستی است  های مارکسیستی، اصالت دادن به محتوا و نگرش ابزاری به هنر که از ویژگیآموزه

رمان    دهد. نویسندگان این دوره بیشتر به نقش اجتماعی توجه داشتند و برای ساختار ادبی و زیباشناسیتشکیل می

 . (354:  1387کاراعلی اوغلو،« ) بودندچندان اعتباری قایل ن

بی .2 و  داستان فالکت  در  آن  انعکاس  و  ترکیه  و  ایران  روستایی  دولتعدالتی جامعه  و  های محمد  آبادی 

 اورهان کمال  

شود و در نهایت به فروپاشی  داستان »جای خالی سلوچ« با هجرت ناگهانی سلوچ به سبب فقر و تنگدستی آغاز می  

ی سلوچ بعد از هجرت اوست. سلوچ خود نماد  ها و مصائب خانوادهانجامد. تمام داستان شرح رنجخانواده و روستا می

کش، سلوچ زن، سلوچ پشته الروب، سلوچ دروگر، سلوچ تاقروستاست چرا که او » سلوچ تنورمال، سلوچ مقنی، سلوچ  

( است و همه محتاج اویند. سلوچ مظهر نیرو، کار و تالش حرکت و جنب و جوش 15:  1358آبادی،  نعلبند« )دولت 

 روست که هجرت او فروپاشی روستا را هم دربردارد.   روستاست و رفتن او یعنی ایستایی روستا و از این
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رمان جای خالی سلوچ وجود دارد و به مردم عادی سرزمین ما گذشته است، گرسنگی، فقر، جهل و   در  ی کهواقعیت

شود مرگان پس از ناپدید شدن سلوچ برای سیر کردن شکم خود و فرزندانش دست به هر  فقر باعث می  است.  فالکت

آبادی در رمان دار درآورد. دولت  زنفرسایی بزند و یا از روی ناچاری دختر نابالغ خود را به همسری مردی  کار طاقت

ی چوب پنبه در  آوری ریشهی نان روزانه مجبور به جمعمذکور، تصویرگر کودکان، زنان و مردانی است که  برای تهیه 

رحم و الابالی و قمارباز  پسر مرگان، عباس برای به دست آوردن پول به یک موجود بی  اند.سرما و یخبندان زمستان شده 

  جود.زند و گوشش را میی برادرش، او را به شدت کتک میی چوب پنبهشود. عباس برای تصاحب پشتهتبدیل می

 خورد.خرد و به تنهایی می ه از پول آن نان میمخفیانفروشد و برادرش را می های پنبهچوبعباس، 

هایش  چوبای به پنبهچون کنهخواست ابراو را که  دید. فقط میهایش دویده بود و هیچ چیز را نمی»خون به چشم 

ها را یکی کند ... عباس هار شده بود. دیگر جانش به لب رسیده بود. به زور و به بهای چسبیده بود وا بکند و پشته 

ها توانست زیر شکم ابراو خر پنجه ببندد. پس، زانو به زمین کوبید و ابراو را به سوی شکم  خراشیده شدن پشت دست

شد. عباس روی پشت برادر حسبید، کنده زانو را را در گودی کمر او جا داد و  ما ابراو کنده نمیو سینه خود کشید. ا

ابراو خواباند و گوش خاک آمدهپوزه پیش  های درشت و محکم خود گرفت و  آلود او را میان دنداناش را بیخ گوش 

 .(61: 1358آبادی، « )دولتجوید

با تکه زمینی به نام »خدا زمین« دل  ی روستایی را بیان میعه آبادی وضعیت نابسامان اقتصادی جامدولت کند که 

ها توسط افراد سودجوی روستا از چنگ مردم محروم درآورده  خوش هستند، اما آن هم با طرح یک پارچه کردن زمین

رود  نیز فراتر می  از این  یفروشد و حت مادر می  ی همرگان، سهم زمین خود را بدون اجاز  کوچکتر،»ابراو«، پسر  شود.  می

تراکتور    ی هکه او را زیر تیغ   کندسعی می  در برابر مقاومت مادر در برابر فروش و واگذاری زمین به خرده مالکین  و

»ابراو خود را به زیر انداخت و لب گودال، تقریبا، روی شکم خوابید و التماس کرد: ورخیز! مادر من، ورخیز!    بکشد.

گفت. ابراو چون جانوری نعره کشید و  کشم! مادر سخنی نمیکشم، مادر، من تو را میا میمگذار دیوانه بشوم. من تو ر

های مادر پاشید: خیره! خیره! چرا مرا زاییدی؟! مرگان پلک بر هم زد. ابراو به روی رکاب پرید و بر  خاک در چشم 

فهمید... روی کفگیرک فشرد. آهن زبان نمیی تراکتور را درآورد. نه! به عقب رفت! ماند و پا را  صندلی جا گرفت و ناله

«  پیچیده بود، موتور را خاموش کرد  فحش و دشنام. هیاهو در نعره موتور تراکتور گم بود... میرزا که باالی تراکتور

بی  .(420:  1358آبادی،  )دولت  انگشتابراو،  میان  را  تراکتور  بیل  اهرم  میرزاحسن،  به  روی  جوابی  را  پا  و  گرفت  ها 

ی  صحنه به صحنه داستان، فقر حاکم بر جامعه.  (419-420« )همان:  . تراکتور، رو به مرگان یورش بردکفگیرک فشرد

نشان می روستایی در دهه را  اقتصادی  نابسامان  اوضاع  و  پنجاه  و  با دهد که دولتی چهل  و  با درک شرایط  آبادی 

 ها را به تصویر کشیده است. بینی آنواقع

چه ارباب و پاشا  دهند و هر آنچه سرنوشت مقدر کرده رضایت میمردم به هر آنخیز«  های حاصل کدر رمان »بر خا 

که خود بدانند فقیرند و کم بضاعت. اماگاهی برای فرار از شرایط موجود آن پذیرند گاهی بیگیرد؛ میبرایشان در نظر می

شوند  در مورد شهر با واقعیت دچار یاس و ناامیدی میکنند و به دلیل عدم مطابقت افکارشان  مهاجرت میدر روستاها  

 مانند.چنان فقیر میو هم

ای که در آن لرزید. کتش را پوشید و پشت سر دوستان راه خانه را پیش گرفت. خانه »سینه خشک حسن بدجور می

ها و  کردند. وزوز مگستر بود. یک آخور که قبال حیوانات را در آن نگهداری میکردند دو تا محله پایینزندگی می
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تعهد و وفاداری نسبت .  (75« )همان:  دادهایش بوی نا میه بود و اتاق هایش غیرقابل تحمل بود. دیوارها نم گرفت پشه

ها خیلی ضعیف است. یوسف و قهرمان و حسن که هنگام خروج از  ی انسانکند و رابطهبه همه چیز را پول تعیین می

ها نیز کمرنگ  بسته بودند که همدیگر را تنها نگذارند با مریض شدن حسن دوستی آنروستا با هم پیمان وفاداری  

سپارد و یوسف و قهرمان برای ساکت کردن وجدانشان اجبار در کار را بهانه  شود. حسن در غربت تنها جان میمی

 کنند. می

تاریک، درست مثل غار، عده»بعد جنازه  اتاق  اتاق جسدها بردن، یه  به  اون جا  ها رو میای جنازهاش رو  کشیدن و 

انداختن خیلی وحشتناک بود. همه رو روی هم انداخته بودن. حسن رو هم  ی فقیرا رو میانداختن. جایی که جنازهمی

-های حاصلفقر در داستان »بر خاک .  (161:  1397« )کمال،  هاش رو جویده بودنها تموم گوششجا انداختن. مواون

فرسا  ترین هدف در زندگی مردم است. کارگران با وجود اینکه کار طاقتسیر کردن شکم اصلی  یز« به حدی است کهخ

 است. دهند اما کیفیت غذایشان بسیار پایینانجام می

های بلغور پلو رفتند. صدای غذا خوردن با اشتهایشان دنیا را برداشته بود و بدون اینکه حرفی  »کارگران به طرف قابلمه

برایشان مهم نبود خورده بود. دیگر  ها خشکیده، کپک زده و کرمدادند. نانشان را تکان میهای چوبیشقبا هم بزنند قا

رضایت مردم همواره از روی  .  (219:  همان« )شود راضی بودندشان سیر میه شکمکه غذا روغن دارد یا نه، به همین ک

ای  که ارباب حق ارباب بودن را به گونهو خرافه اینترس و گاها خرافه است. ترس از مورد غضب قرار گرفتن ارباب  

 آسمانی دارد و باید برایش دعای خیر کنند. 

لولیدند  های سفیدی را که وسط نان  می»در همین حین یکی از کارگران به زبان کردی داد زد و به کارگران دیگر کرم

ذاره ما گشنه بمونیم. خدا آقامونو حفظ کنه، نمینشان داد. یکی دیگر گفت: صدات را درنیار زشته. دیگری گفت:  

کسی جواب نداد. کسی که نان کرم خورده دستش بود هم  سرکارگر با عصبانیت فریاد زد: کی سر و صدا راه انداخته؟

هفته آینده عذرش را    دانست حتی اگر االن سرکارگر به روی خودش نیاورد.از اعتراض خود پشیمان شده بود. می

 .( 214« )همان: ست خواهد خوا

 در رمان یحیی دولت آبادی و اورهان کمال   وضعیت زنان و خانواده.3

بار زندگی در جامعه خود، تأکید بسیار داشته است. آبادی بر نشان دادن تباهی و شکست زنان در شرایط رقتدولت

این در حالی است که از یک طرف با  ی خود را سامان دهد. مرگان در جامعه و محیطی خشن و مردساالر باید خانواده

ها عاجز و ناتوان است. از طرفی دیگر  روست و سه فرزند دارد که در تأمین مخارج آنمشکالت شدید اقتصادی روبه

گردد تا  کند و آن غیبت سلوچ است. نبود سلوچ  سبب میمشکالت روحی است که مرگان با آن دست و پنجه نرم می

ی مرگان بیآید و تا  و هر روز به خانه  کندمرگان دندان طمع تیز    تصاحببرای    و رباخوار خسیس   ی،هکربالیی دوشنب 

او مرگان  .  کندمی  جوی سردار اشاره در نوع خود به سرشت سلطهسردار و مرگان نیز    ی اواخر شب در آنجا بماند. رابطه 

ی نهایی بر روح و روان مرگان وارد  کند. ضربهکشاند و او را تصاحب میی پرداخت مزد عباس به شترخان میرا به بهانه

 رسد.گردد و به نوعی به پوچی و تباهی در زندگی میمی
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هنوز آماده زناشویی از لحاظ جسمانی و روحی  گذارد،  مرگان که پا به سیزده سالگی می  ی ههاجر دختر دوازده سال 

  .دآورید و به مادر پناه مکنمی  هر فرارشو  ی هخان  از  عروسی  در شب  او  وار« نشده است.»عروس   به قول مرگاننیست و  

 های زمینج.ای به دل شب. صدای پریشان هاجر، در کوچه های شکسته»جیغ و جیغ و جیغ! نیزه 

 ننه وای... ننه جان وای... ننه جان هووووووووی... به دادم برس ننه! 

  ای بگریزد. کشید. چغوکی که از دام باشهمرگان به کوچه دوید. هاجر، تنبانش را به دست گرفته بود و در کوچه بال می

د و دخترک را با خشونت آیمی به دنبال اواما علی گناو  .(349: 1358آبادی، « )دولتدویدعلی گناو در پی او بود. می

کند.  او را تصاحب می  وحشیانه،  کامال حیوانی و    گناو با رفتاری علی  .  گرداندبه حجله برمیکند و  میجدا  از آغوش مادر  

 کند.رفتار علی گناو با هاجر روح خواننده را زهرآگین می

نه! این . رد سیلی باید باشند یا جای مشت  هاییهایی، خراش هایی پیداست. ساییدگی»... روی گردن هاجر جای ضربه

هایی از پوست، مرده است.  هایی بیرون زده یا زیر تکهها هم چنینند. سرخ و کبود. خون یا خراش. مچ دستنباید باشد

لی گناو ع.  ( 354:  « )همان  دارد که دخترش مهار شده بود است  . حاال مرگان یقینوغ روی گردن گوسالهیمثل جای  

های  داند و از توهینمقصر نمی  زنشهیچ گاه خود را در بیماری و نازایی    . اورقیه استهمسرش،  مسبب سقط و نازایی  

. علی هنگامی که جسم مادرش  کنددریغ نمی  ،های فرو خورده استاز عقده  روانش پر که  ی  به زنو تحقیر نسبت  کالمی  

داند و معتقد است که او به گوشش خوانده است تا  کشد زنش را گنهکار میای بیرون میرا از زیر آوار برف در خرابه

 بنیه است. اما » رقیه بی  پارو به جان زن می افتد  ی هبا دسترو  از این  ی زمستان از خانه بیرون کند.مادرش را در چله

رفته است. انگار فکر این را  های علی گناو را گ برد. خون جلوی چشمافتد. نفسش میاز پا می  های اولدر همان ضربه 

خون از پس  برف خونین شده.  ...  شکنند. دیوانه شده استهای او دارند میندارد که آن چارپاره استخوان، زیر ضربه

 .(135: 1358آبادی، دولتاند« )خمد. کتف و مچ پایش هم شکستهمُ زن علی گناو بیرون می ی هکل

سواد، سنتی و فاقد درک و بینش الزم و کافی از علم و مذهب  روستایی غالبا بیهای حاصلخیز« زنان  در رمان »بر خاک

ای از خرافات و تعالیم  های آنان آمیزهی آگاهیبرند و دامنهو سیاست هستند. آنان تحت سیطره کامل مردان به سر می

ای عرف و  ه توانند فارغ از پایبندی مندند و میگیرد. در شهر زنان از آزادی بیشتری بهرهنادرست از اسالم را دربرمی

ها کنار مردان  های فقیر در کارخانهدختران جوان خانواده  . (120:  1373)پرند و سبحانی،    سنت در جامعه حاضر شوند

 شوند. کنند و گرفتار هوا و هوس مردان میکار می

د یا از میان خدمه و یا از میان کارگران های ناپاک در امان نبودند و بیشترشان یک رفیق مر »این دختران بینوا از نگاه

کردند و باز هم حامله  شدند، وضع حمل میداشتند. خیلی از این دختران قبل از این که به رشد کامل برسند، باردار می

شد  رسیدند که نمیقدر مسن به نظر می هایشان در مدت کوتاهی آنشدند. زایمان پشت زایمان ... تا جایی که بعضیمی

ها هم  شدند بعضیهای جدید بودند له میشان زیر مشت و لگد شوهرهایی که دنبال معشوقهها را شناخت. بعضیآن

شد و بسیاری هم در سنین  ها کشیده میخانه ها هم به روسپیشدند. پای خیلیبه مردانی همین پدرانشان فروخته می

 .(70-71:  1397دادند« )کمال، انی در مزارع پنبه جان میجو

های روستایی به خاطر به دست  های حاصلخیز« خانواده از نظام توانمندی برخوردار نیست. خانوادهدر رمان »بر خاک

رود و در  شود و برای کار به شهر میچه »حسن« از زن و دخترش جدا میشوند. چنانآوردن پول از هم متالشی می
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. »قهرمان« که در روستا نامزد دارد در شهر گرفتار زنان روسپی  میردشهر گرفتار بیماری شده و سرانجام در تنهایی می

کند و بدون  کشاند. فخری با عمر از روستایشان فرار می کوب او را به کام مرگ و نیستی میشده و در نهایت خرمن

کند و در  ر میکنند. او برای به دست آوردن پول با وجود همسر با مردان دیگری نیز رابطه برقرانکاح با هم زندگی می

ی خود  ی جدید که حضور دارند فخری میانهکنند. در مزرعهای بزرگ در »چوکوراُوا« فرار مینهایت با علی به مزرعه

کند. برای آخرین بار فخری را در  کند. سپس علی را رها کرده و بالل منشی رابطه برقرار میرا با پسر ارباب گرم می

خانه بیرون آمده است،  شود از روسپیعقل که گفته میبینیم.دختر کم خندق می   آلود یک دهاتی در درونبغل کین

خانه هستند، وارد زندگی کوتاه  کند. فاطمه، دختر کم عقل و سلوی که از زنان روسپیعلی را در خندق از راه بدر می

ز این روابط حاوی عشق و  کدام اشوند و این در حالی است که نامزد علی در ده منتظر اوست. هیچشهری »علی« می

های احساسات انسانی  باشند. درون آن یا منافع مادی خوابیده و یا طمع جنسی. هر چند جوانهیا دوستی واقعی نمی

 خانه و علی بود، ولی مرگ علی مانع از رشد آن شد.ی موجود میان سویل ساکن روسپیدر حال روییدن از رابطه

کنم. او هم با  کرد. علی به او گفته بود عقدت میبه جا گذاشته بود، رهایش نمی  ای که دختر سرکارگر برایش»خاطره

از خنده  تار موی دختر سرکارگر  دندان طالیش چه زیبا خندیده بود.  از علی خوشش آمده. یک  اش معلوم بود که 

.  ( 319:  1397ال،  « )کمخرم رم. براش چند تا گل سر میمیی دیگه بازم پیشش  ارزید به صدتای فاطمه! هفتهمی

کند. او قبل از وارد  ی بزرگ در »چوکوراُوا« است و پدرش او را مجبور به خودفروشی میسویل دختر سرکاگر مزرعه

کرد. »فکر آن همه آزار و اذیتی  خانه با زینال رابطه داشت اما زینال همچون حیوان با او برخورد میشدن به روسپی

آمد. هر  کرد. مثل یک حیوان با او رفتار کرده بود. آه سویل بیچاره، صداش درنمیکه به سویل داده بود، رهایش نمی

« )کمال،  گفت: اما سویل، بیچاره سویل می   آمد به اوزد و هر چه از دهانش درمیکس دیگری جای او بود فریاد می

ر کردن شکم و مسأله  ی اصلی یعنی پهای داستانش را تا حد دو غریزهنویسنده ضمن اینکه شخصیت .  (253:  1397

ترین وجه مشترکشان به حیوانات به نمایش های برهنه اولیه، با نزدیکها را همانند انساندهد، آنجنسی تقلیل می

گونه است. در  ی معنوی  بلکه از نظر مادی نیز همانند زندگی حیوانگذارد. این زندگی ترسیم شده نه فقط از جنبهمی

ن را کشته و نان گندیده  هایشاکنند، شپش ها و روی سرگین حیوانات نزدیکی میخندق خوابند در  آخرهای کثیف می

 . (197: 1397)ر.ک: کمال،  خورندمی

 اصالحات ارضی.4

ای که عدم  مشهود است؛ به گونه  ی اداره کشور و رسیدگی به فقیران کامالًکفایتی دولت در نحوهدر هر دو رمان بی

اجرای عدالت سبب میتدبیر درست و منطقی   از پیش  سردمداران حکومتی در  و روستاییان بیش  فقیران  تا  گردد 

آبادی در رمان »جای خالی  محتاج و نیازمند گردند و به دلیل درآمد کم و ناچیز زندگی اسفناکی را داشته باشند. دولت

های نوگرایی پهلوی نامهت ارضی و برسلوچ« به نابودی زندگی روستایی ایرانی و تولید کشاورزی آن به دنبال اصالحا

وزیر رژیم پهلوی بود که  برنامه اصالحات ارضی از اقدامات دکتر علی امینی، نخست  .(231:  1369پور،  )نواب  نظر دارد

آغاز شد    1346به وقوع پیوست تا مرحله سوم که در سال    1341در سه مرحله به وقوع پیوست. مرحله اول آن از سال  

ها به کسانی که روی  ی بانکهای خود را به واسطهداران را وا داشتند زمین مه یافت. طبق این طرح زمینادا  1351و تا  

در جریان پیاده کردن برنامه اصالحات    کردند، بفروشند و سرمایه حاصله را در شهرها به کار بیندازند.زمین کار می

های تازه برای درآمد بیشتر  خرده مالکان در پی یافتن راه اند و  ها را فروخته و از ده رفتهارضی مالکان بزرگ زمین 

ی آن  اقتصاد شهری به شکل وام بانکی، تراکتور، تلمبه و چاه عمیق به ده وارد  کنند که در نتیجههایی طرح مینقشه
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ن روستا  بدین صورت که شبی خرده مالکا  ؛(36:  1383)اسحاقیان،    کنداطالعی آنان وضع را بدتر میشود. اما بیمی

به دلیل داشتن ثروت و به دنبال آن   –اهلل  میرزا حسن، ساالر عبداهلل و پدرش کربالیی دوشنبه، کدخدا نوروز  و ذبیح

های »خدا زمین«  آیند تا زمینکنند و درصدد برمیگیری میتصمیم  -مردم روستا–قدرت به راحتی برای زیردستان  

کنند و درآمدی  یران و کسانی که ملکی در اختیار ندارند بر روی آن کار میهایی که به اسم کسی نیست اما فقزمین -را  

ها از  با تطمیع و با دادن پولی اندک از فقیران بخرند و با به ثبت رساندن آن زمین   -آورند  از طریق آن به دست می

 ها علم کنند. کاری را بر روی آن زمین دولت وام بیشتری بگیرند تا بتوانند بسا  پسته 

میرزاحسن به عنوان کسی که در ر س امور مربو  به روستا و به طور کلی در ر س ثروتمندان قرار دارد، نخستین  

کند و در آغاز با مخالفت برخی از اعضای گروه به ویژه کربالیی دوشنبه مواجه  کسی است که این مسأله را عنوان می

شود نهال پسته کاشت، میرزا حسن  ی سفت و محکم نمیهاکند که در زمینشود و چون کدخدا نوروز بیان میمی

هال شود نهای شخی که نمیخواهد. در زمین کشد. »نهال پسته زمین نرم میموضوع تصاحب خدا زمین را پیش می

داماد آقا ملک گفت: من هم غرضم همینست کدخدا. برای همینم هست که فکر من روی »خدا زمین«  پسته کاشت!  

کربالیی دوشنبه گفت: خدا زمین که دست فقیر مردمست. داماد آقا ملک گفت: دست مردم هست،    زند.دارد دور می

کارند  های خدا رویش میاما مال مردم که نیست! مال خداست! اسمش روش است. کربالیی گفت: خوب؛ حاال که بنده

خورد  چار تا هندوانه؟ ما  ان می چینند. میرزا حسن پاسخ داد: به چه دردشو چار تا هندوانه از گوشه و کنارش می

از آن را  به ثبتش میها میزمین خدا  باشیم، رویش پول بیشتری  خریم و  رسانیم. چون هر چه بیشتر سند داشته 

    (.88: 1358آبادی، ام« )دولتقدمات کارها را هم آماده کردهتوانیم از دولت بگیریم، ممی

هی به پیامدهای آن از جمله مهاجرت روستائیان به شهرها نکرده بودند. کارگزاران اجرایی برنامه اصالحات ارضی توج

توان گفت: »اصالحات ارضی عمال به ضد و نفی خودش منجر شد، هم به ضد تاریخی خودش و هم به  در نتیجه می

اشد، کننده تضاد و پویش جامعه دهقانی بخواست خنثینفع ماهوی خودش، به ضد تاریخی خودش در این معنا که می

اما در عمل به انقالب ضد شاه منجر شد؛ به نفی ماهوی خودش منجر شد در این معنا که زمین بدون مرد ماند و بایر  

« )چهلتن و فریاد،  ای، برایمان گندم و برنج بیاورندهای کرایهشد و ما همچنان چشم به خط خلیج داریم تا کشتی

کند و هایش هم بیان میاصالحات ارضی چیزی است که وی در مصاحبهآبادی نسبت به  بدبینی دولت .  (162:  1381

اش خنثی کردن  ای در جهت منافع عمیق و درازمدت ملت ما دربرنداشت و هدف عمدهگوید: اصالحات ارضی آیندهمی

آوردن   ها و دفع غول ارباب از زمین و به دستهای دهقانی بود از طریق کاستن از امتیاز اربابحرکت درونی توده

ای از دهقانان و به نوعی بازدارندگی تاریخی و عوارض ثانوی و جنبی دیگر که یکی از آن  بخش عمده  رضایت موقت 

:  1368آبادی،  « )دولتی بزرگ و جز این هم رسالتی نداشتعوارض هم مهاجرت گروه گروه روستاییان بود به شهرها

154) . 

روز افزایش یافته و نظام فشار،  ی طبقاتی روزبه ایی بود که فاصلههسال  1923-1950های بین  در کشور ترکیه سال

توان گفت که شعار روستایی سرور ما است« یافت. »میتر شده و روز به روز تهیدستی روستاییان افزایش میسنگین

می از مشی  خواه خلق این حزب را به آراتنها در شعار جا خوش نمود. تغییرات بنیادین ایجاد شده در حزب جمهوری 

خواه خلق با در  ی این گرایش در استقرار نظامی به ناحق متبلور یافت. حزب جمهوری مترقیش دور ساخت و نتیجه 

ی آزاد جمهوریت به دادن امتیاز به آن پرداخت. به  تازی فرقهنظر گرفتن مقتضیات منافع طبقاتی خود در مقابل یکه

کارمندان باسابقه در حزب که چشمی به منافع شخصی نداشتند، به مرور  جای انقالبیون قدیم، نظامیان، روشنفکران و  
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زمان اشراف، آقاها و اربابان به تفوق رسیدند. به موازات این روند جابجایی، حزب به جای تکیه به مردم روستاییان،  

: 1395« )موران،  موددشمن بالقوه کمالیسم قلمداد نها را یا دشمن بالفعل و یا  ی اینکارگران و قشر روشنفکر همه 

13- 12). 

ارباب و  زمین  خیز« هنوز رخ نداده است.های حاصلاصالحات ارضی در رمان »بر خاک های کشاورزی تحت سلطه 

شوند. سیستم آوری محصول با کمترین امکانات به کار گرفته میاشرافیت هست و مردم روستاها و افراد فقیر در جمع

هایی مبنی بر اعتراض علیه ظلم و بیداد از گوشه و کنار  ا« خیلی قوی است اما زمزمه استثماری موجود در »چوکوراُو

کشند  های گندم را به آتش میرسد. کارگران خشمگین و عاصی خرمن مزارع برداشت محصوالت کشاورزی به گوش می 

  کوراُوا« نیز رسیده است. این اعتراضات به شهر »چو  کنند تا خراب شود.کوب را دستکاری میهای خرمنو یا دستگاه

ها زینال و شامدین نیز از کارگران معترض مزرعه بزرگ چوکوراُوا هستند. آن ها کارگران را که همچون حیوان با آن

ها را به آتش  کوب خرمن ها پس از افتادن علی در داخل دستگاه خرمنآن  کنند.شود علیه ارباب تحریک میرفتار می

شود تا چند سال بعد سیاست تقسیم اراضی میان روستاییان در ترکیه  کنند. این اقدامات باعث میکشانند و فرار میمی

 های روستاییان بها بدهد. اجرا شود و دولت به خواسته

 ورود تکنولوژی .5

ی آن در »رمان جای خالی  ی تقابل سنت و مدرنیسم را هم به همراه داشت که نمونهجریان اصالحات ارضی مسأله 

نگری ی درست و آینده« ورود تراکتور به روستا بود. ورود صنعت باید باعث رفاه مردم شود البته اگر با برنامهسلوچ

کند و همین  ی مسایل را دچار آشوب میکند بلکه همه باشد. ورود تراکتور در روستا نه تنها دردی از مردم دوا نمی 

 شود. قسیم اراضی میها با مردم سر تعامل باعث تقابل بیشتر خرده ارباب

ی آب به روستا که نماد کشاورزی مدرن هستند، باعث نابودی در رمان »جای خالی سلوچ« ورود تراکتور و مکینه

های روستاست و مکینه هم باعث خشک  اش بسیار بیشتر از تکه زمینشود؛ تراکتور کاراییکشاورزی سنتی روستا می

کرد. آن کس که توانسته بود حتی  رونق میار کار گاوها را داشت سرد و بی»تراکتور میرزاحسن باز  شود.شدن چاه می

 . (379: 1358آبادی، « )دولتغ و خیش را به کناری انداخته بود هم اندازه کرایه تراکتور وام زراعی بگیرد یو

چنان  روستاهاست.  به  ارضی  اصالحات  رهاورد  متخصص  نیروهای  وجود  بدون  روستاها  به  صنعت  تورود  راکتور  چه 

 اندازند.  اش را کنار قبرستان میشود الشهشود و چون نیروی ماهری برای تعمیر آن پیدا نمیمیرزاحسن خراب می

 . (433« )همان: ای به درآمده از گور بر کنار گور»کنار قبرستان، تراکتور افتاده بود، جنازه 

اندازند  اموران آن را از کار میشکایت برخی اهالی، مشود و در پی  مکینه آب هم سرنوشتی از همان گونه دچار می

   .(437)همان: 

کشاند. نویسنده به منظور  کوب علی را به کام مرگ می های حاصلخیز« عدم آشنایی با دستگاه خرمندر رمان »بر خاک

با آن روبرو میتوصیف دقیق حادثه از نحوه ای که علی  فی در مورد  ی کار در مزرعه اطالعات کاشود، ضمن سخن 

روز  کوب به حضور چهل و پنج نفر کارگر نیاز دارد. کارگران شبانهدهد. کار خرمنکوب را به مخاطب میدستگاه خرمن 

ها را به داخل  کوب این دسته دهند. مسئول خرمنکوب دست به دست میهای گندم را به طرف دستگاه خرمنخوشه

شود و کاه  ها در چوال ریخته میشوند. دانهاه و دانه از هم جدا میهای گندم به صورت ک فرستد و خوشهدستگاه می

ترین  شود کوچکشود. سرعت، یکنواختی، گرد و خاک و خستگی بیش از حد کار باعث میدر جلوی دستگاه انباشته می

های بران ی چرخش دندانه های گندم طعمهای مرگبار تبدیل شود و مسئول دستگاه به جای خوشهاشتباهی به فاجعه
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باشد اما علی با حقوق کم و بدون توجه  کوب نیازمند مهارت و تجربه میکوب شود. بنابراین کار با دستگاه خرمن خرمن

کوب به ارباب و  ای هولناک با اعالم استادکار دستگاه خرمن شود. انتظار وقوع حادثهبه ناشی بودنش به کار گرفته می

شود. سرانجام  ای مسئولیتش را به عهده نخواهد گرفت، تقویت میوقوع هر حادثهکه در صورت  سرکارگر مبنی بر این

 افتد.ی مورد نظر اتفاق میدر سومین روز کار با دستگاه حادثه

 »بگیر بچرخون، آفرین پسرم، آفرین

با خشم و کینه می تا دستهکار سرعت بیشتری گرفت. کارگران  را به دستگاه برسانند.  دویدند  از زمان  های خرمن 

ای  استراحت بیشتر از نیم ساعت گذشته بود و هنوز سرکارگر سوت نزده بود. یاهلل، بجنبین. ناگهان علی برای لحظه

ی خرمنی بزرگ به دستش رسید و کسی متوجه این نبود که او در حال خودش نیست.  تعادلش را از دست داد. دسته 

پای چپش در دستگاه    به کمک هم او را بلند کردند، متوجه شدند کهی خرمن افتاد. ... وقتی  بدن تنومند او روی دسته

میرد. اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم »ماشین ( و علی پس از ساعتی می331-332:    1397« )کمال،گیر کرده است 

هیوالی    باشد. اینکند دارای نقش نمادین می-های گندم را عاید ارباب میخرمنکوب که با نسخ انسانیت کارگر، دانه 

به سمت جیب ارباب    سیر نشدنی ضمن بریدن نفس کارگران، در متن، نمادی از سیستمی است که جریان طال را

 . ( 85: 1395« )موران،سازد هموار می

 بیکاری و مهاجرت  .6

حاصلی های روستایی است. بیمهاجرت فصلی جوانان روستایی به شهرها برای کار، موضوعی بسیار شایع در داستان 

هاجرت سلوچ  در  ها و بدی آب و هوای منطقه، از عوامل بیکاری و مهاجرت در روستاهای ایران و ترکیه است. مزمین

که حکایت از میل به نوشدگی و تولد دوباره او دارد که این البته با پرواز  رمان »جای خالی سلو سلوچ« »سوای آن

العمل  ترین عکسترین و طبیعیعینی  -کند ال مرگان، معنا پیدا میسلوچ بر فراز رود شور و با حضور مداومش در خی

مندانه زندگی کند و برای نیل به این مقصود نیاز به کار دارد  خواهد آبرومندانه و شرافتزمینی است که میروستایی بی

برد. اما در پایان  پناه می  ( و به شهر 42:  1373« )قربانی،  کندار زن و فرزند خود را رها مییابد به ناچو چون کار نمی

کنند سلوچ به روستا جمعی برای کار در معدن، زمینج را ترک میداستان هنگامی که مردان و زنان به صورت دسته

دهد برای روستایی کنده شده از زمین جایی در شهر وجود ندارد و مهاجرت به گردد. بازگشت سلوچ  نشان میبرمی

 کرد.ها از بین ببرد چه اگر این امر ممکن بود سلوچ راه سعادت را در شهر پیدا میگی آنتواند فقر را از زندشهر نمی

می انسانی  نیروی  جایگزین  تراکتور،  روستاها،  شدن  مکانیزه  زمینبا  زمینج،  روستای  در  ماهشود.  که  طول  هایی  ها 

رو خیل عظیمی از روستاییان  کشید با گاوآهن توسط انسان شخم شوند در عرض یک هفته شخم شدند. از این  می

ها و معادن مشغول به کار شوند. در بیکار شده و برای به دست آوردن پول راهی شهرهای اطراف شدند تا در کارخانه

ی ورود تراکتور به روستا و در همان حال، مهاجرت روستاییان برای جستجوی کار  داستان »جای خالی سلوچ« صحنه

 نشانگر این سخن است. 

هایشان نشسته و چشم به راه مانده همراهان ها و توبره رفتند کنار بقچه هایی که داشتند می اه شلوغ بود. جوان»سر ر

 بودند. مادرها و خواهرها هنوز دوروبرشان بودند ... قدرت هم رسید. تکمیل شدند. بیست و یک نفر...

 آمد! آمد! 

 ابراو ناگهان نعره زد و خود را به میان راه پراند.
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 آمد؟!  چی

ای نمودار شد. پس صدایی که همه را به خود واداشت. اما جمعیت باید به راه  تراکتور! غباری از دور پیدا بود. بعد جثه

ها ...  ها را بر دوش گرفتند. مادران بار دیگر دست در گردن پسران. خواهران بر کنار. لرزه لبافتاد. توبره و کولهمی

 .(300-302: 1358آبادی،  « )دولتخرمنی خاک از راه برآوردیستاد و تراکتور کنار جمعیت ا

تفاوت برگشت سلوچ با بازگشت یوسف در شناخت و آگاهی یوسف است. یوسف دریافته است که برای رهایی از دنیای  

ی های مارکسیستی، قهرمانسنتی و جا باز کردن در دنیای مدرن به سواد و مهارت نیاز دارد. اورهان کمال طبق آموزه

کند که عامل سعادتمند شدن را در آگاهی پیدا کرده است. در شروع داستان یوسف فردی بیکار و فقیر و  خلق می

شود و حال دیگر از شهر واهمه ندارد. یوسف مثل رفقای خود در شهر مورد  بدبخت است ولی او در شهر صاحب فن می

به استاد بنایی برسد و خواندن را نیز یاد بگیرد. او از  ستم واقع نشده است برعکس، روستایی است که توانسته به مرت

تفاوتی شده، تحقیر شده و حتی کتک خورده بود ولی به خاطر رسیدن به هدفش  زمان ورودش به »چوکوراُوا« آدم بی

 .(61:  1395)موران، ر نهایت بنایی را یاد گرفته است  خنده بر روی شهری زده، چاپلوسی کرده و د

آمیز به او دارد، چون یوسف ال یوسف دو واکنش مختلف منفی و مثبت دارد. از یک طرف نگاهی تحسین خواننده در قب 

تجربه به مقام بنای دیوارچینی ترقی یابد.  تواند از یک کارگر بیهای شهری بکند میبدون اینکه خود را درگیر وسوسه

کند و برای رسیدن به  ستی و رذالت سر خم میاز طرف دیگر دیدی تحقیرآمیز دارد؛ چون یوسف در مقابل هرگونه پ 

 کند. هدفش از مقام انسانی خود تنزل پیدا می

ناجی، منتقد ترک، نگاهی مثبت به یوسف دارد و معتقد است یوسف به خودی خود نماد مثبت یک تحول است.   فتحی

کارانه ولی با اتکا به نیروی فردی »بنای دیوارچین«  ها و با روشی سازشیک روستایی که بدون گرفتار شدن در درگیری 

تایالن آلتوغ منتقد دیگر ترک معتقد است »تنها کسی    .((Naji,1990, 61  گیرد و خواندن و نوشتن را یاد میشده  

ی مرگبار برای نان درآوردن، بدون شکست ولی با تغییر شخصیتی، با اقدام  که از این درگیری سخت و از این مبارزه

 .(61: 1395« )موران، آید یوسف استفرومایگی بیرون می چاپلوسی و آلوده شدن به به

 گیری نتیجه

آبادی و اورهان کمال بر دو عامل اقتصادی و سیاسی در بروز فقر در جوامع خود تاکید بسیار نموده و این دو  دولت

های نادرست دولت و  در این میان بر سیاست  اند وی فقر به شمار آوردهترین عوامل در رشد و توسعهعامل را از مهم

ترین عامل در فقر و بدبختی  اند و آن را مهمعدم تدبیر درست و منطقی در توزیع عادالنه ثروت تاکید بسیار داشته

تر  اند. فقر اقتصادی در هر دو داستان، به دنبال خویش، معظلی بزرگی پایین جامعه قلمداد کردهمردم به ویژه طبقه

ن اقتصادی بوده، فقری که  آورد؛ فقری که دامنهام فقر فرهنگی به وجود میبه  از فقر  ی تخریب آن چه بسا بیشتر 

برد و دخترکان کوچک را  برد فقری که مهر مادری را از بین میها را از بین برده و مقدسات را زیر سوال میحرمت

اند که مدرن شدن جوامع ده بر این نکته تاکید کردههمچنین هر دو نویسنکند.  ی شهوت مردان مسن رضایت میطعمه

 شود.تری مسبب میسازی بستر مناسب است وگرنه تکنولوژی به فقر و نداری بیشسنتی نیازمند فراهم
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