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مقدمه
که ر اینبشاید کمتر کسی را بتوان یافت که منکر این اصل بشود که هر نویسنده عالوه 
واه خر و دانسته یا ندانسته در اثر خود در صدد تأثیرگذاري بر ذهن مخاطب است؛ به ناچا

مسائل ویمی ناخواه خود نیز تحت تأثیر اقلیم و مسائل اقلیمی پیرامون خود است و محیط اقل
کند در آثار خویش منعکس می نماید. بیند و حس مینچنان که میآن را آ

من وجودي «.....محمود دولت آبادي نیز از این قاعده مستثنی نیست. او خود می گوید: 
ود من ر وجداندیشم؛ به این معنی که وجود من متعلّق است به این آب و خاك و این مردم. می

و این اهاناین آب و این خاك و این آسمان و این گیاین مردم زندگی می کنند همین طور که
ربی و ر تجزندگی، زندگی می کند...... من وجود توأمی هستم که مایه این وجود به لحاظ سی

ر نیستمن طواضطراري زندگی ام، طبیعتاً مردم درش زیاد زندگی می کنند. خالصه اینکه من ای
ست در هندگی نه! این مردم هستند در من، این زکه بگویم حاال می نشینم براي مردم بنویسم؛ 

از کوره همان « ت:همیشه می گف-شخدا بیامرزد-من که آغاز می کند به نوشتن. پدر من
)1»(برون تراود که در اوست...
هدف ما از این تحقیق

ه است. است که نویسنده از اقلیم و مسائل اقلیمی پیرامون خویش پذیرفتبیان تأثیري-1
گونه گ جلوه دادن اینسی چگونگی و نوع برخورد و بیان نویسنده و کم رنک یا پررنبرر-2

مسایل در رمانهایش. 
به دست دهیم: » اقلیم« ابتدا الزم است تعریفی از لغت 

از لغت « آمده است. » غیاث اللّغات« در لغت نامه دهخدا در تعریف اقلیم، از قول کتاب 
خمیدگی و انحنا و انحراف بوده و اصطالحاً به معنی تمایل و یونانی کلیما و اصالً به معنی

انحراف ناحیه اي از زمین نسبت به آفتاب است. هر اقلیم منسوب به یکی از سبعه سیاره است 
و در بعضی کتب اسماي هفت اقلیم و مناسبت هر یکی به سیاره اي نوشته اند. چنانکه صاحب 

به زحل و چین به مشتري و ترکمنستان به مریخ و مؤید الفضال نوشته است که هندوستان
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خراسان یعنی ایران به شمس و ماوراء النهر یعنی توران به زهره و روم به عطارد و بلخ به قمر 
» منسوب است و اطالق اسم اقلیم بر این فلکهاي مذکور مخالف قرار داد حکماست...

لیم می خوانیم: از فرهنگهاي متأخّر نیز، در فرهنگ سخن، در تعریف اق
عیت آب و . (جغرافیا) ناحیه اي از کره زمین که وض1) 1[معر. ازیو.](eqlimاقلیم « 

لحاظ دما، . (جغرافیا) وضعیت آب و هواي غالب در هر ناحیه از2هوایی معینی داشته باشد. 
از هفت.(قد.) (جغرافیا) هر یک4.(مجاز) سرزمین به کشور 3میزان بارندگی و وزش باد. 

یم نقسمت معمور کره زمین که اختالف منتهاي طول روز بین وسط هر قسمت و قسمت بعد 
» .(قد.) یکی از تقسیمات هفت گانه زمین در نظر قد ما.5ساعت است. 

و معناير همان دبیشت» اقلیم« با توجه به تعاریف باال باید بگویم منظور من از بیان کلمه 
ه هرجغرافیایی خاص با وضعیت آب و هوایی معین کاولیه فرهنگ سخن است یعنی: منطقه

بادي آولت دداستان و رمانی در آن امکان وقوع می یابد و در این جا هدف ما همان رمانهاي 
یی است افیا، بیان تمامی مسائل مربوط به یک منطقه جغر»مسائل اقلیمی«است و منظور از ذکر

عی، جتمااکند؛ همچون: مسائل اقتصادي، که امکان بروز و ظهور در عرصه رمان را پیدا می
....فرهنگی، سیاسی و

س از ما پتصور اولیه ام این بود که این بحث در حیطه جامعه شناسی ادبیات می گنجد ا
آن ه تر ازستردمطالعه کتابهایی چند در این زمینه، به این نتیجه رسیدم که این مبحث بسیار گ

ر ها بسیاك آنات بدان پرداخته شود و نقاط افتراق و اشترااست که تنها در جامعه شناسی ادبی
اي ر کتابهدیات است. در اینجا الزم است به چند نمونه از تعاریفی که درباره جامعه شناسی ادب

این علم مطرح می شود اشاره نمایم: 
ژاك لنار یکی از بزرگان این عرصه در تعریف جامعه شناسی ادبیات و تفاوت آن با -1
) که Sociologic derliteraturجامعه شناسی ادبیات (« ه شناسی ادبی می گوید:جامع

بخش جدایی ناپذیر جامعه شناسی[ عمومی] است براي کاربرد روش هاي جامعه شناسی در 
مورد پخش، فروش و خوانندگان، نهادهاي ادبی، گروه هاي حرفه اي مانند نویسندگان، 

ر آنچه در ادبیات خارج از متن ادبی است، تالش می ورزد. استادان یا منتقدان و در یک کالم ه
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) یکی از روشهاي علوم ادبیات Literatursoziologieاما جامعه شناسی ادبی (
)Literaturwissenchaft است، یعنی روش انتقادي که به متن( از واج شناسی تا (

آورد و با توجه به معناشناسی) و به معناي آن توجه دارد. این رشته که به متن روي می 
هاي اجتماعی اي مانند ساختارهاي ذهنی و شکل هاي آگاهی، در پی گسترش درك متن پدیده

جهان «است، در پیشرفت خود، از ادبیات تطبیقی (ژ.النسون تا ر.اسکارییت) به جامعه شناسی 
)2...» (گذر می کند و » ها( ازو. دیلتاي تاگلدمن» نگري
وان او ت) که می 1913-70وف و منتقد رومانی تبار فرانسوي(سدر عین حال گلدمن فیل-2

عه جاميرا بزرگترین جامعه شناس ادبیات در قرن بیستم شمرد از سه نوع پژوهش در عرصه 
شناسی ادبیات نام می برد: 

یا ز بررسی هاي جامعه شناختی درباره چاپ، پخش و به ویژه دریافتمجموعه اي ا-الف
ه برا در اصل همان روشهاي دیگر شاخه هاي جامعه شناسی دانشگاهیپذیرش آثار ادبی که

ام ه به بررسی برخی از جنبه هاي جزیی متون ادبی در مقپژوهشهایی ک-کار می بندد؛ ب
رین ها و فرانمودهاي آگاهی جنبی و دگرگونی هاي آن می پردازد. یکی از برجسته تنشانه

و به است. ال، استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی نمایندگان این گروه تحقیقاتی لئولوونتا
بررسی کرده عنوان مثال، باز نمود گروه هاي حرفه اي و اجتماعی گوناگون را در آثار ادبی،

از آن بیشاست. ج) جامعه شناسی آفرینش ادبی به معناي اخص. این نوع جامعه شناسی اثر را
)3انگارد. (که آفریده اي فردي بداند، آفریده اي جمعی می 

ت، و ادبیاید متذکر شویم؛ زي. باریو در مقاله اي با نام جامعه شناسی هنردر ادامه با-3
ر ماتعریف جالب دیگري به دست می دهد که بیشتر از تمامی تعاریف به تحقیق مورد نظ

نزدیک است او به طور خالصه می نویسد: 
اید بمی پردازد؛ -نیز جزئی از آن استه ادبیات ک-در آغاز هر آنکه به مناسبات بین هنر

دهد در قالب الف) ساخت ي آثار هنري را که موضوع پژوهش وي را تشکیل میرابطه
)4اجتماعی، ب) فرهنگ و ج) شخصیت مورد تحلیل قرار دهد. (
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ر تعیینسی هنو در ادامه در توضیح موارد یاد شده می افزاید: نخستین وظیفه ي جامعه شنا
ي وشهارثر هنري در ساخت جامعه مربوط بدان اثر است و یکی از معمول ترین موقعیت یک ا

عالوه ي آن است. بهاین کار پیوند دادن اثر هنري مورد نظر، به طبقه ي اجتماعی آفریننده
به طورامعهفرهنگ با تعریف باورها، اندیشه ها، مفاهیم، ارزشها و هنجارها که اعضاي یک ج

مار شی به هستند؛ خود یک ابزار اساسی تعبیر، در پژوهش جامعه شناسمشترك، بدان ها قایل 
می آید.

نر اسی هو در پایان بحث هنر و شخصیت مطرح می شود که باید یاد آور شویم جامعه شن
فه در وظیبه طور اعم و ادبیات به طور اخص مستقیماً به شخصیت هنرمند نمی پردازد و این

یت شخصهنر قرار می گیرد. با این همه نمی توان گفت کهمجموع در حیطه عمل روانشناسی
موضوع اینهنرمند، عامل تعیین کننده و مهم در چگونگی هنر وي به شمار نمی آید و ارتباط

ینی خاصبهان با اجتماع در این است که هر هنرمندي بر اساس تواناییها، ذهنیتها و بینش و ج
ی دهد کل مامون خود پذیرفته است پدیده هنري را شخود و تأثیري که از اجتماع و محیط پیر

)5و رمز تفاوت هر اثر هنري با آثار هنري دیگر در همین موضوع نهفته است.(
ق ین تحقیکه ابا توجه به تعاریف باال و آنچه هدف ما از این تحقیق بوده است باید بگویم

وع د و متنتعدممود و جلوه هاي بیشتر از آن که تنها ناظر به جامعه شناسی ادبیات باشد؛ به ن
اقلیمی با عناصر گوناگون آن در آثار دولت آبادي می پردازد. 

ود و بهمی شو به بیانی ساده تر کار ما از طرفی به جزئی از جامعه شناسی ادبیات مربوط
از ند وکحوزه وسیع و گسترده آن نمی پردازد و تنها به بیان خصوصیات اقلیمی بسنده می 

عی سهد و دبه جامعه شناسی روستایی و نمودهاي این علم در آثار دولت آبادي بها می طرفی 
در باز شناساندن آن در رمانهاي این نویسنده دارد. 

حقیق تاین دلیل آنکه باید به علم جامعه شناسی روستایی همچون جامعه شناسی ادبیات در
ر او راآثابه آسانی می توان اکثرتوجه می شد این است که دولت آبادي نویسنده اي است که

دا ازد ابتپرددر حیطه ادبیات روستایی جاي داد و از این نظر محققی که به تحلیل آثار او می
باید جامعه روستایی و ویژگیهاي جغرافیایی و اجتماعی این مناطق را بشناسد. 
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با وی خاص او خود در این باره که چرا داستانهایش اکثراً در یک منطقه جغرافیای
ده وویژگیهاي مشابه رخ می دهد؛ می گوید که چون در یک زمینه طبقاتی خاص زندگی کر

نگ و رد و بار آمده طبیعی است که ویژگیهاي منطقه اي خاص خود را نیز در هنرش به کار بر
)6لعاب خاص خود را در هنر به تصویر کشد. (

ی گوید:یسد؛ ممبتال به روستاییان می نوو درباره این که چرا فقط درباره روستا و مسایل 
ط و یک رباما تا آنجائی که خود می دانم، حتی پرداختن به مسایل روستایی و دهقانی« 

ردم ما، درصد م70علت واقعی و اجتماعی دارد. براي این که هنوز که هنوز است. بیش از 
نوز هیق، ر به کشف و تحقروستایی اند، یعنی در دورانی که مردم می روند فضا و کرات دیگ

عیارهاي روستایی زندگی می کنند و مبا وسایل و -احتی در شهره-اکثریت غالب مردم ما
ه اند بودعالوه بر این، در طول تاریخ پر نشیب و شکیب کشور ما ایران، دهقان و دهقانان
ه اند انستهمیشه که همچون ستون فقرات یک ملت، تاریخ را تحمل کرده اند و آنچه را که تو

ر دیگاز شر غارت و تطاول یغماگران در برده اند؛ که عمده ترینش همین زبان فارسی و
)7» (ارزشهاي ملی و معنوي مردم ایران بوده است.

در تعریف جامعه شناسی روستایی در کتب مربوط به این علم آمده است: 
عی و فرهنگی جامعه شناسی روستایی علمی است که به بررسی شکل بندیهاي اجتما

رده خا و مربوط به جوامع روستایی می پردازد و بدین ترتیب زمینه ي کار آن شامل سیستمه
جارها، ، هنسیستمهاي موجود در جامعه روستایی از قبیل انجمنها، گروه ها، نهادها، ارزشها
)8د.(قشرها و انواع پدیده هاي اجتماعی است که حیات جامعه روستایی را تشکیل می ده

یی بهاین تحقیق سعی شده است تا آنجا که در بضاعت این جانب بوده است، از سودر
ا و هادهنمباحث جامعه شناسی ادبیات و از سویی به مباحث جامعه شناسی روستایی و تمامی 

اقلیم جزوسیستم هاي مربوط به آن و در عین حال هر مسأله دیگري که بتوان آن را به نوعی
مار آورد؛ پرداخته شود. و مسائل اقلیمی به ش

بر این اساس این تحقیق در پنج فصل نگاشته می شود:
فصل اول: احوال و آثار دولت آبادي 
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فصل دوم: خالصه رمانها
ن آا در فصل سوم: مکانها و محیط جغرافیایی و اجتماعی روستاهایی که حوادث داستانه

اتفاق افتاده است. 
مردمناگون اجتماعی و اقلیمی روستاها و زندگیفصل چهارم: جلوه ها و نمودهاي گو

د، همچون: وصف طبیعت، آب و هوا، گیاهان، حیوانات، جغرافیاي طبیعی(کوه، دره، رو
وشاك، هاي زراعتی...) خانه ها، مردم، کارها و امرار معاش، محصوالت، لباس، غذا، پزمین

ا)دان، پیران، بچه هآداب و رسوم (ازدواج، عزا، جشن)، خصوصیات اخالقی(زنان، مر
ن ه همادر فصل سوم و چهارم سعی بر این است که ابتدا ویژگیهاي منطقه جغرافیایی(ک

وستایی سی رروستاها و مناطق مربوط به آن در داستانهاي دولت آبادي است) را با جامعه شنا
دا به تی ابمطابقت دهیم و سپس قدم به قدم با مباحث جامعه شناسی روستایی پیش برویم. یعن
ه در عمدده و ویژگیهاي آن پرداخته می شود چرا که همان طور که می دانیم یکی از مسائل

است فاوتحیطه اقلیم این است که شکل روستاها و شهرها در مناطق جغرافیایی گوناگون، مت
ستانیعنی یک روستا در شمال ایران هیچ شباهت ظاهري با یک روستا در سیستان و بلوچ

ه ست کت شناسی این دو بسیار با هم متفاوت است و در ادامه سعی بر این اندارد و ریخ
پرآبی، نوع تمامی ویژگیهاي اقلیمی و آب و هوایی و تمامی مسائل مربوط به آن چون کم آبی،

پوشش گیاهی، انواع حیوانات، بالیاي طبیعی و ... را متذکر شویم. 
رداخته ادي پانسانی آن در آثار دولت آبو در ادامه به ساخت جمعیت روستایی و ویژگیهاي

بوط ی مرهاي انسانی یک منطقه جغرافیایمی شود، یعنی هر مسأله اي که به نوعی به ویژگی
عیت،رشود همچون: مشاغل، انواع خانواده، تعلیم و تربیت و آموزش، رابطه ارباب و می

ا و اورهبان، نوع پوشش، روابط خانوادگی، نقش زنان و دیدگاه موجود در آثار نسبت به آن
گاه دیدواعتقادات، مراسم و جشنها، خصوصیات اخالقی، جنگها و دعواها تفریحات، باورها 

وع نان و و در ادامه مباحث مربوط به زبمسئله مهاجرتنسبت به مذهب و اعتقادات مذهبی، 
. شدبای یمو تعبیراتی که به نوعی مربوط به اقلیم و مباحث اقللغاتگویش و استفاده از 
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وانی جپاي هاي آن را بهامید است که مورد توجه آن عزیزان قرار گیرد و معایب و کاستی
و خامی نویسنده بگذارند و با دیده اغماض در این تحقیق بنگرند. 

و من ا... توفیق
داوودي

پی نوشت
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. 14) محمود دولت آبادي، ما نیز مردمی هستیم، ص 1
82و 81محمد جعفر پوینده، در آمدي بر جامعه شناسی ادبیات، صص ) 2
67-64) همان منبع، صص 3
. 163) فیروز شیروانلو، گسترده و محدوده جامعه شناسی هنر و ادبیات، ص 4
. 193-163) همان منبع، صص 5
.14) محمود دولت آبادي، ما نیز مردمی هستیم، ص 6
.83) همان منبع، ص 7
.1ور وثوقی، جامعه شناسی روستایی، ص) منص8
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فصل اول
احوال و آثار دولت آبادي

احوال و آثار دولت آبادي
زندگی نامه دولت آبادي 
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ولت آباد دهـ . ش در دولت آباد سبزوار به دنیا آمد. 1319محمود دولت آبادي در سال 
م سختو بیابانی که مردمال شرقی استان خراسان با آب و هواي گرم منطقه اي است در ش

دازه ه انکوش آن براي تهیه مایحتاج زندگی متحمل رنج و سختی فراوانی می شوند و هرگز ب
یبان ه گربزحمتی که می کشند بهره نمی برند. خانواده دولت آبادي نیز با چنین وضعی دست 

داري سپري شد. ا فقر و ناببود و دوران کودکی او 
الگی خبرسعنوان می دارد در چهار » ما نیز مردمی هستیم« او آنچنان که خود در کتاب 

اي هها جرقو یارانش را در شهر سبزوار می شنود و همین مسأله بعدمحمدنعش گل گردانیدن 
) 1. (یدرشود براي نوشتن رمان بلند کلمی

شت ر گذاا موفقیت و عالقمندي زیاد پشت سدوران تحصیالت ابتدایی را در دولت آباد ب
ه علت یی بدر کنار تحصیل چون دیگر کودکان کار می کرد. پس از پایان دوران تحصیلی ابتدا

ر گذاشت و تحصیل را کنا1332فقر و تنگدستی خانواده قادر به ادامه تحصیل نشد و در سال 
به کار اشتغال یافت. 

و با مند شدگردان ها و مداحان نقل می کردند؛ عالقاو از کودکی به قصه هایی که شمایل 
هالی یق انمایش سنتی و تعزیه آشنایی یافت. او قصه هاي بومی و فرهنگ عامیانه را از طر

شد؛جدل ها و گپ زدنهاي دوستانه اي که بینشان رد و بدل میوروستا و در حین بحث
گرفت. فرا

باره چنین می گوید: در این» ما نیز مردمی هستیم« او در کتاب 
پس .بار دوره کردمسه-عاشق کتاب امیر ارسالن نامدار شدم و آن را دواز کودکی« .... 

تنها امکان و روزنه اي که بتواند تا حدودي به شوق من جواب بدهد، داستان هایی بود که 
و وقتی به سئوال می آمدند، نقل می کردندشمایل گردان ها، درویش ها و نظایرشان

خواندند و عالوه بر آن، هر چیزي که به داستان و نمایش مربوط می شد، اگر شده می
که براي عروسی ها به ده دعوت می شدند. یادم هست مطربانی مطربی - موضوعات روحوضی

در کوچه مدح علی ( ع) می خواند و من به فاصله دو قدم دنبال او می رفتم و به یکه درویش
م؛ و باألخره هم برگشتم خانه و از پدرم خواستم که او را شب به خانه صداي او گوش می داد
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عمده ترین مرحله و میدان این شوق و ... دعوت کند که باز هم پدرم، آن زنده یاد، پذیرفت
هفت سالگی، آشنایی با تعزیه بود و راه یافتن به تعزیه ...... پس در - ذوقهایم در سنین شش

دو اتفاق مهم بودم: یکی دهه عاشورا و دیگري عروسی هاي تمام طول سال، من منتظر 
زمستانه؛ و در این میان اگر درویشی یا قلندري یا غرشمالی گذرش به ده ما می افتاد، آن گذر 

)2(» حادثه عمده اي در زندگی کودکی من بود.
ه تاهی بدر کارخانه پنبه پاك کنی به کار مشغول شد اما بعد از مدت کو1333در سال 

راي بدید نبیماري استخوان پا مبتال گردید و براي درمان به مشهد رفت اما چون نتیجه اي 
هرانتبازگشت مدتی را در رزیارت و گرفتن شفا، تمامی خانواده راهی عتبات شدند و د

زگشت و د باسپري کردند که این توقف او در تهران مدت زیادي نپایید و مجدداً به دولت آبا
ارد شود.وسفر کرد و قصد داشت که به آموزشگاه گروهبانی براي کار به مشهد 1337در سال 

داً جدیل من دلاما به این نتیجه رسید که این کاري نیست که براي آن ساخته شده باشد؛ به همی
نوان عران به ر تهبه تهران بازگشت و چون به نمایش و تئاتر عالقمند بود در تئاتر پارك الله زا

ویسی ننامه مشغول به کار شد و در کنار این کار به تمرین نویسندگی و نمایش» ورتماالگر« 
پرداخت. 

اصله فاو در در همین سال بود که او با آثار آنتوان چخوف و صادق هدایت آشنا شد.
که او در به مشاغل متنوعی روي آورد؛ به دلیل تنوع و تعدد مشاغلی1353تا 1340سالهاي 

اغل ره مشاو پر است از توضیح و توصیفهاي دقیقی که درباجربه کرده آثار دوران زندگیش ت
گوناگون بیان می دارد. 

ر د و ددولت آبادي در دوران کودکی در روستاي دولت آباد به کار کشاورزي مشغول بو
ي و اگردکنار آن به دامداري و نگهداري از چشم نیز می پرداخت. سپس در نزد کفاشی به ش

اخت. پادویی پرد
برادرها و پدرم، بعد از آن، شاگرد دوچرخه ساز شدم و در فاصله آن دو، مدتی وردست « 

دنده پیچ کارگاه تخت گیره کشی بودم. بعد از دوچرخه سازي مدتی در کارخانه پنبه کار کردم، 
بعد از آن شاگرد سلمانی شدم و سپس مدتی باز هم روي زمین کار کردم. در ایوانکی به عنوان 
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و ... به تهران که آمدم، مدتی در یک چاپخانه کوچک حروف چینی رگر قراردادي فصلیکا
کردم و مدتی هم در کشتارگاه، سلمانی گري کردم. بعد که رفتم والیت، و بعد به مشهد، و 
بازگشتم تهران، در تئاتر رکالماتور برنامه و گاهی سوفلور بودم. همزمان با این کار، کنترل چی 

هم و بعد مدتی ویزیتور روزنامه کیهان بودم که آن شغل از بیگاري سیزیف سینما شدم؛
دشوارتر بود. باالخره در بخش تجارتی شهرستان هاي روزنامه مشغول نوشتن خبرها شدم که 
بر اثر یک اشتباه لپی دستوري، خیط کردم و اخراج شدم. بعد از این کار به کار انبارداري و 

گري ... و درفاصله تمام این کارهاو بی کاري ها، سلمانیول شدمفیش برداري از اجناس مشغ
بود که مرا از گرسنگی و فقر مطلق نجات می داد و باالخره شش ماهی هم تلفن چی تئاتري 
شدم...و بعد از همه آن کارها، کارمند موقت کانون پرورش شدم و از آن جا هم خوردم به 

) 3....» (جریان بازداشت و 
کار نمایش خانواده خود را نیز به تهران آورد و به طور رسمی1341در سال يدولت آباد

د و تا روع ششتئاتري او از این سال آغاز کرد و بدین ترتیب فعالیتراگري در تئاتریو باز
که در همین سال بوددر ،در نقش هاي مختلف روي صحنه تئاتر بازي کرد1353اواسط سال 

روانه واثر ماکسیم گورکی به وسیله سازمان امنیت بازداشت » اقاعم« حین اجراي نمایش 
راي قتی بچرا و« زندان شد و علّت بازداشت او را نیز نوشته هایش عنوان کردند و این که

) 4» (؟دستگیري افراد وارد خانه اي می شویم، کتاب هاي تو را در قفسه کتاب می بینیم
در این باره چنین آورده است: » حمود دولت آبادينقد آثار م« عبدالعلی دستغیب در کتاب 

با فروریزي نظام سلطنت فعالیت دولت آبادي و مبارزان دیگر شدت می گیرد 1357در سال « 
و مبارزان چپ و راست در برابر هم صف آرایی می کنند و به مخالفت با یکدیگر می پردازند. 

نوشته –که خطاب به همسر شاه، فرح - ودر این هنگامه متن نامه دولت آبادي به خطّ خود ا
شده چاپ و تکثیر می شود. دولت آبادي در این نامه ضمن تحسین انقالب ارضی شاه و 

استدعاي عفو دارد و می گوید داستانهاي او در جهت » شهبانو« تعظیم کارهاي هنر دوستانه 
شرط صحت مندرجات . بهبوده است...خوانینانقالب سفید و حمایت از آن و نبرد با ستم 

آن نامه این چیزي نیست که بتواند ارزش هنري کار نویسنده را فروکاهد. کم نبوده اند 



13

نویسندگان مبارزي که تاب تحمل صدمات زندان را نیاورده اند و از دولت مردان تقاضاي عفو 
)5» (. وبخشندگی کرده اند تا بتوانند به ادامه کار هنري خود بپردازند...

ی استاندطور که پیش تر گفته شد؛ عالقمندي دولت آبادي به صحنه هاي نمایشی و همان
ا در ود رخسبب شد که به سمت و سوي تئاتر و کار در آن کشیده شود و سالیان دراز از عمر 

دولت نونیکبازیگري و نوشتن آثار نمایشی از قبیل: تنگنا و ققنوس سپري نماید. اما شهرت 
نویساناستانآثار داستانی اوست و در این وادي او را می توان یکی از دآبادي بیشتر مرهون 

مشهور معاصر به حساب آورد. 
ز نظر ا» کلیدر«از نظر پرداخت و انسجام داستانی و » جاي خالی سلوچ« از آثار داستانی او 

ورداراز اهمیت ویژه اي برخشکوه و عظمت داستانی و همچنین بومی و روستایی بودن آن 
به سببند واست. همین دو اثر کافی بوده است تا آوازه و شهرت او را به گوش جهانیان برسا

) 6نمایند.(1366او را نامزد جایزه نوبل سال » کلیدر«همین اثر اخیر یعنی 
منتقدان، دوران نویسندگی او را به سه دوره تقسیم می نمایند: 

به » لعقیل عقی«د و با فراز و نشیب هایی در شوآغاز می» شبته« دوره اول که از داستان 
م دوره سورا در بر می گیرد و» کلیدر«و » جاي خالی سلوچ«اوج خود می رسد؛ دوره دوم که 

».وردهري سپري شده مردم سالخاروزگ« که شامل یک روایت چندگانه ادبی است تحت عنوان 
یک :ی استراي دو جریان اساسی دولت آبادي از لحاظ مضمون و درون مایه دانآثار داستا

با شود کهی میدسته از آثار او شامل موضوعات مربوط به مسائل روستایی، بومی، بیابانی و ایل
م خان، از اره بچون: آوسنه بابا سبحان، گاوالیه هاي بیابانی آغاز می شود و با نگارش آثاري 

زگار رو«ا به رمان چندگانهچنبر، عقیل عقیل و جاي خالی سلوچ و کلیدر ادامه می یابد ت
می رسد. » خورده مردم سالسپري شده

» تنگنا«نامه شآغاز می شود و با نمای» سفر« دسته دیگر این آثار مضامین شهري دارد و از 
ش ند و با نمایادامه پیدا می ک» روز و شب یوسف«و » مرد« و » شبیرو« داستان هایی چون با و 

و 1353ر سال دکه هر دو آنها در جریان بازداشت نوسینده » ینی هاپای« و رمان » درخت« نامه 
زندانی شدن او مفقود گشته است؛ خاتمه می یابد. 
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ا اید امیی نمدر پایان باید گفت؛ هر چند دولت آبادي سعی کرده در هر دو زمینه طبع آزما
ده سنیوعنوان نعمالً رگه بیابانی و روستایی بر آن یکی غالب آمده و او را بیشتر تحت 

داستانهاي روستایی می شناسند. 
آثار دولت آبادي 

داستانهاي کوتاه -الف
، نخستین بار در مجله آناهیتا به چاپ رسید. 1340، »ته شب«-1
، نخستین بار در مجموعه اي با عنوان الیه هاي بیابانی به چاپ رسید. 1341، »ادبار«-2
به چاپ ، نخستین بار در مجموعه الیه هاي بیابانی1343، »لدسته امامزاده شعیبگپاي «-3
رسید.
. ، نخستین بار در مجموعه الیه هاي بیابانی به چاپ رسید1343، »نهجرت سلیما«-4
ید. ، نخستین بار در مجموعه الیه هاي بیابانی به چاپ رس1343، »ستهسایه هاي خ«-5
به چاپ رسید. بیابانیهاي، نخستین بار در مجموعه الیه 1343، »بیابانی«-6
چاپ رسید.بهبیابانی، نخستین بار در مجموعه الیه هاي1344، »بند«-7
به چاپ رسید.1351، نخستین بار در سال 1350، »مرد«-8

ته شب 
س وچه پدر شبی زمستانی، کریم در حالیکه به شدت در افکار خود غوطه ور است، در ک

ي ه فقربپدرش فکر می کند و به گذشته سرزمینش، به خدا و سرگردان می گردد. به کوچه ها
وارد ورد.آکه محلّه اش را فرا گرفته است. افکار، یکی پس از دیگري، به ذهن او هجوم می 

از زیرزمینی می شود که پیرمردي مریض به همراه زنش در آن زندگی می کند. کریم که
و وعده دآن ه خود را در پیش می گیرد و بهفالکت این زوج به شدت متأثر شده است، راه خان

. می دهد که فردا باز خواهد گشت و پیرمرد بیمار را به بیمارستان خواهد برد...
ادبار
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ن خود اسکانزد کوکب، صاخب شیره کش خانه روستا، رحمت را که پسر یتیمی است و 
رت شده پیین بارو به پامی دهد. اما یتیم بودن، تنها درد رحمت نیست. پسرك روزي از باالي 

نس ایگر و پایش به نحوي عالج ناپذیر صدمه می بیند. رحمت و کوکب با مرور ایام با همد
ندان به ددن درد نشانمی گیرند. اما در این میان، زنی جوان و زیبا به نام حلیمه که به منظور فرو

از سر حسادتشیره کش خانه رفت و آمد دارد، زندگی رحمت را آشفته می کند. کوکب 
عث باده وشتالش می کند تا حلیمه را از میدان به در کند. اما این کار موجب رنجش رحمت 

ز ات را یره داغ را روي پاي خود برگرداند. کوکب، رحمشمی شود تا در اوج عصبانیت دیگ
د ی برمناه خانه بیرون می کند. رحمت به طویله اي که در مجاورت خانه اي وقفی واقع شده پ

و .....
پاي گلدسته امامزاه شعیب

هده بر عیرزا موسی، پس از مرگ پدر، تولیت امامزاه شعیب راسید داور، پسرخوانده م
رسد و اه میردارد، تا اینکه روزي زنی به نام عذرا از گیرد. سید داور زندگی یکنواختیمی

ه عذرا یابد کر مید، سید داور دکاري می کند تا سید داور با او ازدواج کند. اما صبح روز بع
ت با در خانه حبس می کند و خود، به منظور مشورخواهر اوست. سید داور عذرا را در 

و شودمی شود. عذرا از این حرکت عصبانی میرعلماي دینی و یافتن راه چاره، راهی شه
د را به ود و خورمی باالدارد می شکند. آنگاه از پله هاي منارههامامزاده رادري را که به مناره 
پایین پرت می کند. 

هجرت سلیمان 
ارباب خود است، ناچار می شود تا به دستور او گردن سلطهسلیمان که از هر حیث در بند 

نهد و زنش معصومه را براي کلفتی به شهر بفرستد. سلیمان که از این موضوع احساس 
کشیدن شیره می بیند و در این میان سرخوردگی و دلشکستگی می کند، تنها راه نجات را

مفروض می شود و آبرویش را از دست می دهد. پس از بازگشت معصومه، سلیمان با این 
می گیرد. اما بدبختی ها کتک داندیشه که مسبب تمامی بدبختی هایش اوست، زنش را به با

عام تنبیه می شود، به ادامه می یابد. سلیمان متهم به دزدي می شود و پس از این که در مالء 


