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توسعه اجتماعی از نگاه محرومان
شــرق: توســعه زندگــی شــهری و گســترش   

بوروکراسی اداری از دهه 1340 به بعد، نویسندگان 
زیادی را متوجه مســائل زندگی در شهرهای بزرگ 
کرد. همچنین نویســندگانی در این دوران به ترسیم 
زندگی دشوار کارگران و مردم فرودست در شهرها و 
مناطقی غیر از تهران پرداخته اند. اغلب نویسندگان 
نامطلــوب  اتفاقــی  را  شهرنشــینی  دوران،  ایــن 
دانســته اند و به تبعــات منفی آن اشــاره کرده اند. 
به جز داســتان هایی که به بازنمایی فقر شــهری و 
نابرابری های فضایی توجه کرده اند، در برخی دیگر 
از داستان های این دوران به تبعات فروپاشی زندگی 
روســتایی و مســائل مهاجران و نقد پیچیدگی های 

زندگی شهری پرداخته شده است.
زوال فئودالیســم ســنتی و اهمیت و محوریت 
زمین از مضامین عمده داستان »شریف جان، شریف 
جان« نوشــته تقی مدرسی اســت. مدرسی در این 
داستان رویارویی با فئودالیســم را از طریق مقابله 
بین سرهنگ جهان ســوز، رئیس پادگان و امیرخان 
اصالنــی، صاحب دهی بــه نام جالل آبــاد روایت 
می کند. سرهنگ می خواهد ملک باری را از اصالنی 
بگیرد و آن را با آوردن تراکتور به ده آباد کند. َمالک 
این خطــه متزلزل و گوش به فرمــان حکومت اند، 
زمین دارانــی کــه در تملــک زمین هاشــان از هیچ 
تقلــب و حیله ای دریغ نکردند و بــا تقلب در ثبت 
اموال موقوفه صاحب زمین های وسیعی شدند که 
سهم فقرا بوده است. داســتان تقی مدرسی تغییر 
و تحــوالت عمده در دوران رضا خــان را به تصویر 
می کشــد و تأثیر آن را بر طبقات مختلف اجتماعی 
نشان می دهد. چشم انداز داســتان فروپاشی نظام 
ســنتی فئودالی و تسلط ســرمایه داری است که در 
قالــب جدال ارباب شــهر شــریف جان و از خاندان 
با اصل و نســب این شــهر و ســرهنگ جهان سوز 

به عنوان نماینده سرمایه داری روایت می شود.
جواد مجابی در حکایتی طنزآمیز به نام »اهمیت 
حســن بودن« تصویــری از مردی به نام حســن به 
دست می دهد که نمونه نوعی فرودستانی است که 
در جست وجوی کار از روســتاها به تهران آمده اند. 
مجابی در بخشــی از این حکایت سیر زندگی حسن 
در پایتخت را در این چند جمله فشرده کرده است:

»حسن در پایتخت زندگی می کند
اول پای دیوار می خوابید

بعد روی چرخ دستی می خوابید
بعد ازدواج کرد و در اتاق خوابید،

اما تا فرصت پیدا می کند جایش را در هوای آزاد 
می اندازد«.

حســن برای گذران زندگی هــر کاری می کند؛ از 
بیل زدن باغچۀ خانه ها گرفته تا رنگ کاری و باربری 
و... اما کسی در شهر بزرگ حسن را به جایی حساب 

نمی کند. او تحقیر می شود و ساکت می ماند.
بهــرام صادقی در بعضــی قصه های مجموعه 
»ســنگر و قمقمه های خالی« با طنزی سیاه زندگی 
کارمندان دون پایه، دانشــجویان فقیر شهرســتانِی 
ساکن تهران و کسانی را که از شهرستان ها به تهران 
آمده و در اداره ها کارمند شــده اند به تصویر کشیده 

است.
ابراهیــم رهبر در کتــاب »مــن در تهرانم«، از 
منظر یک شهرستانی سرگردان در تهران، تصویری 
تیــره از مهاجرت و شــهر به دســت می دهد. در 
یکی از داســتان های این کتاب، شخصیت داستان 
که در شــهر سرگردان شــده آرزوی نابودی شهر را 
می کند: »دلم می خواســت باد بــود. باد و توفانی 
شــدید و بنیان کن که زمین را به آسمان می پاشید، 
همه چیــز را بــه هــم می ریخــت، درخت هــا را 
ریشه کن می کرد و ســاختمان ها را واژگون. آدمی 
مثــل مــن و در موقعیت من و با ایــن زندگی و در 
این دنیایی که من در آن هســتم، دلش جز این چه 
می توانســت باشد؟«. در همین داســتان می توان 
تضادهای شــهری و کنار هــم قرارگرفتن ثروت و 
محرومیت را در بناهای شهری مشاهده کرد:  »این 
دیگر کجاســت؟ بیابانی اســت خلوت. یک طرف 
آلونک ها قوزکرده و چسبیده به هم. و طرف دیگر 
ســاختمان های چندطبقه نوساز از زمین روییده. و 
یــک چادر با هندوانه های زیرش و مرد خوابیده ای 
کنار هندوانه ها. و دو ســه تا اتوبوس سرگردان در 

اینجا و آنجا«.
فریدون تنکابنی نیز در برخی از داســتان هایش 
بــه انتقاد از زندگی شــهری پرداخته اســت. او در 
»یاددداشت های شهر شلوغ« )1348(، درماندگی، 
جهــل و فقــر جامعــه را در تضادی مســتقیم با 

هیاهوها و جشن های دولتی به تصویر می کشد.
زکریا هاشمی در رمان »طوطی« تصویری سیاه از 
محلۀ شهر نو و زنان روسپِی ساکن آن و نیز تصویری 
از شیره کشخانه ها و مکان هایی از این دست در تهران 
ســال های پیش از انقالب به دست می دهد. مجید 
دانش آراسته نیز در مجموعه روز جهانی پارک شهر 
و زباله دانی، زندگی مردم تهیدست شمال را توصیف 
می کند. حسین دولت آبادی در رمان 670 صفحه ای 
»کبــودان«، زندگی کارگران مهاجــر در بنادر و جزایر 
خلیج فارس را از نظرگاهی عبوس توصیف می کند. 
داستان درباره هزاران آواره ای است که از همه نقاط 
کشــور به امید کاری پردرآمد روانه جنوب می شوند، 
اما در سیر پرمالل زمانه ای محنت زا از دست می روند. 
همه چیز، حتی تن خود را می فروشند و جانشان را در 
کاری جنون آور و بی نتیجه می فرســایند. نویسنده در 
این اثر از دید محرومان به یک دوران رفاه و سازندگی 
-دهه 1350- می نگرد و بی هویتی و پوشــالی بودن 

توسعه اجتماعی را افشا می کند.

نگاه

دره جني و آبشوران
شــیما بهره مند: ابراهیم گلســتان نویسنده ای   

اســت که بــه دلیل فعالیــت سیاســی و حضور 
در شــرکت نفــت از نزدیک با تحوالت سیاســی 
و اقتصــادی زمانــه اش آشــنا بود و ایــن روند را 
در آثــارش روایــت می کــرد و به قالب داســتان 
درمی آورد. »اســرار گنــج دره جنــی« روایتی در 
مخالفــت با تحول دروغینی اســت کــه ایران در 
دهه 40 در قالب انقالب سفید و اصالحات ارضی 
به عنوان بخشــی از ایــن تحول و مدرنیزاســیون 
آمرانه و چندی بعد هم توهمی به نام حرکت به 
ســوی تمدن بزرگ از سر گذراند. جامعه ای سنتی 
که بدون تغییرات بنیادی در باورها و زیربنای امور 
از طریق بیرون کشــیدن گنج از دل زمین به شکل 
مقلد غرب درآمده اســت. گروهی مهندس برای 
راه سازی به نقشه برداری و مساحی مشغول اند که 
از جعبه دیدیاب خود به تصویر مردی روســتایی 
برمی خورند که آن طرف دره ســرگرم شــخم زدن 
زمین اســت تا اینکه یــک روز در دخمه ای به آثار 
عتیــق و جواهرات می رســد و گنجــی عظیم به 
دســت می آورد که از شوق فراوان به سوی روستا 
می شتابد و گاو خود را قربانی می کند. مردم روستا 
کــه می دانند مرد در تنگنای مالی و فقر اســت او 
را دیوانــه پنداشــته، کتکش می زنند و از روســتا 
می رانند. مرد هم تصمیم می گیرد به شــهر برود، 
جواهرات را بفروشــد و بعد با جــاه و مقام برای 
انتقــام به روســتا برگردد. غافل از آنکه در شــهر 
هم، زرگر و زنش دام دیگری برای او گسترده اند تا 
جواهرات را از او بربایند. قهوه چی و ژاندارم که به 
او مشکوک شده اند با همدستی یکدیگر سر از کار 
او و دخمه جواهرات درمی آورند و ســرآخر اهل 
روستا و زرگر به دخمه می رسند و با قتل و انفجار 
و زلزله یک به یک کشــته یا پــای دخمه مدفون 
می شــوند. گلســتان در کتاب مطــرح دیگر خود 
»خروس« نیز به  طرزی نمادین از تحوالت بی پایه 
دوران رضا خان پرده بــرداری می کند و عاقبت آن 
را به معرض دید می آورد. این داســتان با فضای 
خرافات و پلشتی جامعه و حماقت و قدرت طلبی 
اربابــان قدرت از وقوع تحوالت اجتماعی حکایت 
می کنــد. »خــروس« بــا روایــت دو نقشــه کش 
آغاز می شــود که برای مســاحی به جزیره ای در 
دوردســت آمده اند. وقت برگشت از جزیره راهنما 
بــه آنان می گوید کــه دیر آمده انــد و راننده رفته 
است. آن دو مرد ناگزیر از خانه حاج ذوالفقار سر 
در می آوردند و آنجاســت که با خروســی مواجه 
می شــوند که بی وقت و مدام می خواند و دســت 
آخر میزبان کالفه می شود و بعد از تعقیب و گریز 
با خروس دســتور می دهد خروس را ســر ببرند و 
از اینجا به بعد گویی نحســی زیر پوست خانه رو 

می آید و همه چیز را به تباهی می کشاند.
علی اشرف درویشــیان دیگر نویسنده ای است 
کــه در داســتان هایش تصویــری واقع گرایانه از 
جامعــه به دســت داده اســت. او در مجموعه 
داستان »آبشوران«، تصویری از زندگی تهی دستان 
شــهری و حاشیه نشــینان به دســت داده است. 
آبشــوران یا آن طــور که مردم محلــی می گویند 
آشــورا، گنداب روبازی است که از وسط کرمانشاه 
می گذرد و در دو طــرف این گنداب خانه هایی بنا 
شده است. آبشوران درواقع نام محله ای محروم 
در کرمانشاه و بستر اصلی وقایع داستان های این 
کتاب است. آدم های آبشوران، به جهان سیاهی ها 
و محرومیت ها و فالکت های تمام نشــدنی تعلق 
دارند. »آبشوران« شامل یازده قصه به هم پیوسته  
اســت. این قصه ها در کنار هم تصویری وســیع 
از فقــر و محرومیت هــا و نابرابری های شــهری 
و زندگی حاشیه نشــینان و فرودســتان شــهری 
به دســت می دهد. راوی داســتان، انــگار که در 
حــال بازگو کــردن خاطــرات دوران کودکی اش 
در این محله حاشــیه ای شهر اســت و از همان 
آغــاز روایت، تصویــری از تناقض های موجود در 
محله ای حاشیه ای به دست داده است. آبشوران 
اگرچــه تکه ای پرت افتاده و حاشــیه ای از شــهر 
است، اما برای آدم هایی که در آن به سر می برند، 
تمام دنیا اســت. شــهر، آدم های آبشوران را پس 
زده و کنار گنداب رهایشان کرده و آنها امکانی هم 
برای جدا شدن از این جغرافیای فقر و محرومیت 
و رفتــن به مرکز ندارند. فضای آبشــوران، فضای 
کنار گذاشــتن و راندن و به حســاب نیاوردن است. 
از پیشــرفت شــهر و رشــد امکانات شهرنشینی 
خبری در آبشــوران نیست. آبشــوران نه بیرون از 
شــهر بلکه زایده ای است که به آن چسبیده و در 
خانه هایش نه خبری از پشــت بام های کاهگلی و 
عایق شده اســت و نه خبری از آب لوله کشی؛ در 
حالی که آبشــوران از حداقل های زندگی شهری 
بی بهره اســت اما در متن شــهر امکانات شهری 
در خانه ها دیده می شــود. شهر به لحاظ طبقاتی 
به دو بخش باال و پایین تقســیم شده و آبشوران 
نمــاد روشــن نابرابری هــا و تضادهای شــهری 
اســت. اختالف طبقاتی حتی در سبک معماری 
و شکل و شــمایل خانه ها هم دیده می شود. فقر 
و نابرابری های فضایی موجود در شــهر، همچون 
طیفی است که از باالی شهر به سمت پایین شهر 
کشــیده شده است و آبشوران، به عنوان محله ای 
حاشیه نشــین، در ته این طیف فقر و نابرابری قرار 
گرفته اســت. آنچه در یازده داســتان »آبشوران« 
می بینیم، روایتــی کامال واقع گرایانــه و جزئی  از 
واقعیت هــای زندگــی طبقه فرودســت جامعه 

شهری آن دوره است.
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عزاداران بیل، گور و گهواره: تبعات مدرنیسم آمرانه
غالمحسین ســاعدی از مهم ترین نویسندگانی است 
که در آثارش به تبعات منفی اصالحات ارضی، مهاجرت 
روستاییان به شهرها، شکل گیری حاشیه نشینی و زندگی 
تهیدســتان شــهری در دهه های 40 و 50 خورشــیدی 
توجه داشــته است. او در هشــت داستان به هم پیوسته 
مجموعه »عزاداران َبَیل«، روستایی را به تصویر می کشد 
که ســاکنانش با بیکاری و گرسنگی و قحطی و وحشت 
و کابــوس  روزگار می گذرانند. در »عــزاداران بیل«، خانه 
اربابی به خانه ای متروک بدل شده است. روستاییان، که 
ظاهرا بعد از اصالحات ارضی خودشــان صاحب زمین 
شده اند، امکانات الزم برای رونق بخشیدن به کشت و کار 
را ندارند و بیشتر از راه دزدی و دستبردزدن به روستاهای 
مجاور امرار معاش می کنند. روســتا برهوتی اســت که 
مــرگ و بیماری و فقر و جهل و خرافــه و کابوس بر آن 
سایه انداخته است. ساعدی در قصه های این مجموعه 
نه مســتقیم از خود واقعیت، کــه از کابوس واقعیت، از 
واقعیتی که به هیئِت کابوس در آمده اســت، می نویسد 
و بــه قصه ها رنگ و بویی تمثیلــی می دهد. بنابراین در 
هیچ کدام از این قصه ها با ارجاع مستقیم به رویدادهایی 
نظیر اصالحــات ارضــی و اوضاع تاریخــی، اجتماعی 
و سیاســی روزگاری که قصه ها در آن نوشــته شــده اند 
مواجه نیســتیم. ساعدی، به جای نوشتن از خود واقعه، 
پیامدهای واقعه را به صورت تمثیلی به تصویر می کشد. 
مــردم فقیــر َبَیل تجســم بدویــت و عقب ماندگی اند و 
محصور در فضایی پیشامدرن که از دل مدرنیسم ناقص 
و محدود و مدرن ســازی آمرانه روییده اســت. ساعدی 
ریشــه های نامرئــی این محیط بســته را هوشــمندانه 
می بینــد و عقب ماندگی و محرومیت را از پشــت ظاهر 
مدرن جامعه ای که ویرانه هایش را در پشــت این ظاهر 
مدرن مخفی کرده به جلــِو صحنه احضار می کند. َبَیل 
تجسم رشد ناموزون اقتصادی و اجتماعی است؛ تجسم 
اصالحاتــی که در ســطح ظاهــر و در حد شــعار باقی 
می ماند. َبَیل تصویر خواب خوشــی است که به کابوس 

بدل شده است.
در مجموعه داستان هایی که بعد از »عزاداران بیل« 
از ســاعدی منتشر می شــود با قصه هایی مواجهیم که 
شخصیت های اصلی تعدادی از آنها تهیدستانی هستند 
که در حواشی شــهرها و محالت فقیرنشین و زاغه ها و 
ویرانه ها و دخمه ها سکنی دارند و بعضی از آنها اطراف 
بیمارستان ها و قبرستان ها پرســه می زنند و جا و مکان 
ثابت و مشــخصی ندارند و آواره اند و به کارهایی چون 
دستفروشی و پااندازی و قاچاق و امور خالف مشغولند و 
بعضی هم، مثل شخصیت اصلی داستان »آشغالدونی«، 
از ُخــرده دزدی و خالف های کوچک شــروع می کنند و 
کم کم به شــبکه دالالن خــون می پیوندند و نیز مزدور و 

آدم فروش می شوند.
آنچه در کار غالمحسین ســاعدی تازگی دارد، توجه 
بــه مهاجرت روســتاییان به شــهر و مســائل ولگردان 
و خانه به دوشــان حاشــیه شهر تهران اســت. توصیف 
خشونت دنیای زیرزمینی شــهرها و قربانیان فقر روحی 
و اجتماعی، فســاد و تضادهــای طبقاتــی، دربردارنده 
اعتراض شدید بر ضد شرایط اجتماعی فالکت بار است. 
ســاعدی در آثار خود نه فقط مردم ولگرد و قحطی زده 
و آواره و بی چیز، که محیــط زندگی آنها و بافت جنوب 
شهر و محالت فقیرنشــین و حاشیه ای را نیز ماهرانه به 
تصویر می کشــد. آثار او، به لحاظ ثبت مناظری از زندگی 
و نحوه امرار معاش حاشیه نشــینان و تهیدستان شهری 
و مکان هایی که در دهه های 40 و 50 خورشــیدی محل 
سکونت و عرصه ولگردی های آنها بوده است، منابعی 
ارزشمند به شمار می آیند و تصویری از اوضاع فالکت بار 

جنوب شهر به دست می دهند.
در داســتان »زنبورک خانــه«، از مجموعــه »گــور و 
گهواره«، ســاعدی به یکــی از فالکت بارترین محله های 
جنوب شهر تهران، یعنی گود زنبورک خانه، نور می تاباند 
و زندگی مردم تهیدست ساکن این محله و محیط زندگی 
آنها را به تصویر می کشــد. راوی این قصه کارگری است 
که همراه با پیرمردی دســتفروش که در قهوه خانه با او 
آشنا شــده وارد این محله شده اســت. پیرمرد، چنانکه 
راوی می گوید، »توی دهکوره ها می گشته و خرت و پرت 
می فروخته، و یک دفعه همه چیزش را از دست داده و 
آمده شهر و با کهنه فروشی خرج و مخارج زن پیر و سه 

دخترش را جمع و جور می کند«.
قصــۀ »آشــغالدونی« از همین مجموعــه ماجرای 
پســری است که با پدرش به شــهر می آید. پدر و پسر در 

اطراف بیمارســتانی اطراق می کنند و پای پســر کم کم، 
از طریق زنی که مســتخدم بیمارســتان است، به داخل 
بیمارســتان باز می شود. زن برای پسر کاری جور می کند. 
کاِر او از این قرار است که اضافۀ برنج بیمارستان را ببرد 
و در جنوب شــهر به مردم فقیر بفروشد. از طرفی پسر با 
مردی که دالل خون است آشنا می شود و خود را داخل 
تشــکیالت آن مرد می کند. کار دیگــر او خبرچینی برای 
مأموران ساواک اســت. در بیمارستان دکتری هست که 
مأموران می خواهند سر از کارش در آورند و پسر را مأمور 

این کار می کنند.
نفرین زمین: پیشگویی آل احمد

اصالحات ارضی در نظر جالل آل احمد نوعی نقض 
غرض بود، طرحی که به بیراه رفت و به ضد خودش بدل 
شد. اهمیت برنامه اصالحات ارضی تنها در تقسیم مجدد 
امالک کشاورزی نبود، بلکه نماِد مداخله شاه در جامعه 
روستایی بود. از سال 1341 تا انقالب سال 1357 مداخله 
حکومت در امور روســتاها از طریق انواع سیاست های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدام افزایش یافت. هدف 
عمده گســترِش کنترل تهران بر روستاها بود. انگیزه شاه 
برای تحکیم قدرت حکومتی در روستاها پیچیده بود اما 
هدف سیاسی تمرکز قدرت در پایتخت دست کم از سال 
1342 بــه بعد انگیزه اصلی بود، گرچه تبعات اقتصادی 
ایــن اقدام و تأثیراتش در وضعیت معاش روســتاییان و 
تغییر مناســبات اقتصادی در روســتا به شدت چشمگیر 
بود. درگیری آل احمد با سیاســت اصالحــات ارضی با 
شــناخت عمیقی که از این مناســبات در روستا داشت، 
بیش از همه در »نفرین زمین« به چشــم می خورد. این 
کتــاب نوعی رمزگشــایی از اصالحات ارضــی به عنوان 
استراتژی حکومت شاه اســت که صورتی عادالنه دارد. 
جالل خشــنود است از اینکه روســتاییان صاحب زمین 
می شــوند اما باور دارد که پشت این بخشش، توطئه ای 
نهفته اســت. او در »نفرین زمین« به دقت مختصات این 
طرح را ترسیم می کند و تمام جریان های منتفع و متضرر 
از آن را به صحنه می آورد و با گزارشــی مســتندگونه از 
فروپاشــی جامعه فئودالی پرده برمی دارد. رمان »نفرین 
زمین« که در ســال 1346 نوشــته شــد، در روســتا و در 
دوران سرنوشت سازی از تاریخ ما می گذرد که اصالحات 
ارضی در شرف وقوع بود. داستان از زباِن معلمی روایت 
می شــود که تازه به روســتا آمده و دید دیگری به وقایع 
روستا دارد: »بسیار خوب. این هم ده. دیروز عصر رسیدم. 
مدیر بچه ها را به خط کرده بود و به پیشباز آورده. بیست 
ســی تایی. وسط میدانگاهی ده. اسمش؟... حسن آباد یا 
حسین آباد یا علی آباد. معلوم است دیگر. اسم که مهم 
نیســت. دهی مثل همه دهات. یک النه زنبور گلی و به 
قد آدم ها. کنار آب باریکه ای یا چشــمه ای یا استخری یا 
قناتی. یعنی که آبادی...«. این کتاب آل احمد از مهم ترین 
آثار ادبیات داســتانی ایران اســت که مناسبات حاکم بر 
روابط روستا و مواجهه جامعه با تحوالت را موشکافانه 
به تصویر می کشــد و تا حدی کــه می توان به عنوان یک 
سند تاریخی به آن استناد کرد. جالل البته پیش از »نفرین 
زمین«، در سال 1337 »مدیر مدرسه« را با همین مضموِن 
مدرنیســم ابتر و تبعات و آسیب های آن نوشته بود. این 
داســتان روایتی از صنعتی  شدن نظام آموزش وپرورش و 
ناکامی مدرنیزاسیون است و باز هم از منظر معلمی که 

از تازه به روستا آمده و مدرسه را جایی برای طرح افکار 
ترقی خواهانه می داند. جــالل در این کتابش نیز تجربه 
زیسته اش را دخیل می کند، خود را یکی از همین مردمان 
می پندارد و نه تنها به انتقاد از سیاســت حاکم می پردازد 
بلکه دســت به خودانتقادی گزنده ای می زند: »می بینی 
احمق! این را می گویند قدم اول. همیشه هم وضع از این 
قرار اســت. موقعیتی ایجاد می کنند... برایت شخصیت 
و اهمیت می تراشــند. عین یک بادکنک بادت می کنند و 
می بندند به شاخه اقاقیا که گله گله تیغ دارد. موقعیتی 
که برایت ساخته اند، نمی گذارد بفهمی چه خبر است... 
در زندان که قدم می زدم و به زندانی که فکر می کردم که 
برای خودم ساخته بودم یعنی آن خرپول فرهنگ دوست 
ســاخته بود و من به میل و رغبت خودم را در آن زندانی 
کرده بودم... یک فرهنگ دوست خرپول عمارتش را وسط 
زمین های خودش ســاخته بود و بیســت وپنج ساله در 
اختیار فرهنگ گذاشــته بود که مدرسه کنند و رفت وآمد 
بشــود و جاده ها کوبیده بشود، و این قدر بشودها بشود تا 
دل ننه  باباها بســوزد... همان اطراف مدرسه را بخرند و 
خانه بســازند و زمین یارو از متری یک عباسی بشود صد 

تومان...«.
جای خالی سلوچ: زمینج و زمین

محمود دولت آبادی از نویسندگانی است که روستا و 
عوالم مردمان روستا را به خوبی می شناسد، درک می کند 
و از این رو در آثارش به نحو احســن از پِس ثبت واقعیت 
روســتا برآمده اســت. او از مناســبات حاکم بر روستا و 
روابط مردمان می نویسد و با نقب زدن به الیه های زیرین 
جامعه روســتایی از حقایقی پرده برمی دارد که تنها به 
چشم تیزبین رمان نویســی در قامت دولت آبادی می آید 
که دســت بر قضا سالیان درازی در میان جماعت روستا 
َســر کــرده و آنان را از نزدیک می شناســد. پــس دور از 
انتظار نیست که او در رمان هایش به نحوی مسئله مهم 
اصالحات ارضی را طرح کند؛ مسئله ای که تمام ساختار 
و مناســبات روستا را برهم ریخت و دستخوش تغییرات 
اساسی کرد. دولت آبادی نیز مانند دیگر هم مسلکان خود 
در آن دوران نسبت به اصالحات ارضی و تبعات آن دید 
انتقادی دارد و این روند چنان با داستان  درهم می تند که 

واقعیت های دیگری را آشکار می کند.
»جای خالی سلوچ« که به گفته دولت آبادی مبنایی 
عمیقــا تاریخی دارد که او در دیگــر آثارش ادامه داده و 
در واقع با »کلیدر« شــروع شده است. او در »جای خالی 
ســلوچ« به شــکل گیری دولت مدرن از طریق سلطه بر 
اقتصاد کشــاورزی اشــاره می کند و در برابر از سوداگری 
برخی از اهل روســتا در این اوضاع می نویســد. در اینجا 
»مرگان« یکی از شــخصیت های محوری رمان دست از 
حق نمی کشد و در این مســیر تا جایی پیش می رود که 
پسرش در برابر او قد علم می کند و به بندگی فئودال های 
نورســیده تن می دهد و حق مرگان را بــه نفع اربابان او 
پایمال می کند. »جای خالی ســلوچ« اوضاع روستایی را 
در حاشــیه کویر توصیف می کند که مناسبات اقتصادی 
در آن به تدریج در  هم می ریزد. ســلوچ قهرمان رمان در 
روســتای دورافتاده »زمینج« به صــورت روزمزد کارگری 
می کند تا اینکه یک روز ســرد زمستانی، خسته از بیکاری 
و بدهکاری بی خبر روســتا را ترک می کند و در روســتای 
زمینج گرفتار خرده مالک منتفذ روســتا می شــود که به 

سودای حفر چاهی عمیق و گرفتن وام از اداره کشاورزی 
و راه انداختن زراعت پرســود زمین هــای مردم فقیر را از 
دستشان درمی آورد و سرآخر ناتوان از به انجام رساندِن 
کار با پولی که از اداره کشاورزی به جیب می زند به شهر 
می گریزد و این بار ســودای ساخت وســاز دارد. مضمون 
اصالحات ارضی و تبعات اقتصــادی و اجتماعی آن در 
روســتا در رمان های دیگر دولت آبادی از جمله »کلیدر« 
و »روزگار سپری شده مردم سالخورده« نیز آمده است. و 
نیز در داستان خواندنی »اوسنه بابا سبحان« که نویسنده 
در آن به طور ریشــه ای مسئله را طرح می کند و از پیوند 
عمیق روستاییان فقیر با زمین می نویسد. زمینی که تنها 
راه امرار معاش مردمان روســتا اســت. داستان، جدال 
بر ســر زمین و درگیری اهالی روستا برای سلطه هرچه 
بیشــتر بر زمین های موجود در روســتا را به عنوان تنها 
منبع اقتصادی موجود روایت می کنــد. دولت آبادی در 
رمان مطرحش »کلیدر« نیــز روایتی از جدال گل محمد 
قهرمــان رمان با اربابان و زمین داران دارد و دســت آخر 
با مرگ گل محمــد اربابان مقاصد خود را پیش می برند. 
دولت آبــادی نیز مانند دیگر نویســندگانی که اصالحات 
ارضی و انقالب سفید و تبعاتش را دستمایه کار خود قرار 
دادند در داستان هایش به مخالفت با این طرح می پردازد 
و پیامدهای اقتصادی آن یعنی فقر و بی عدالتِی ناشی از 
صنعتی شدن و مدرنیزاسیون ناشیانه را در داستان هایش 

به خوبی آشکار می کند.
غریبه ها: قربانیان مهاجرت به شهر

در بســیاری از داســتان های احمد محمود می توان 
سرگذشت روســتاییانی را مشاهده کرد که به خاطر فقر 
و بیــکاری و محرومیت هــای مختلف، به ناچار روســتا 
را تــرک کرده و به شــهرها مهاجــرت کرده اند و قربانی 
وضعیتی شــده اند که خــود در پیش آمــدن آن چندان 

نقشی نداشته اند.
از  مجموعــه ای   ،)1346( بــاران«  زیــر  »زائــری 
 داســتان  هایی اســت که اغلب بــه زندگــی محرومان 
و رانده شــده های جامعــه می پردازد. در داســتان های 
این مجموعه و آثــاری دیگر از محمــود، بیکاری و فقر 
مادی و معنوی، کپرنشــین ها، کارگران نفت، روستاییان 
و کشــاورزانی که بــه انبوه بیکاران شــهرها می پیوندند 
و حلبی آبادها و مناطق حاشــیه ای شــهرها را شــکل 

می دهند، حضوری پررنگ دارند.
محمــود در »غریبه ها« )1350(، به زندگی کســانی 
پرداختــه که به اجبار روســتاها را ترک کرده و در شــهر 
به عملگی مشــغول شده اند. در داســتان های محمود، 
فقر و محرومیت های زندگی فرودســتان و نابرابری های 
اجتماعی تصویر شــده اســت. در داســتان »غریبه ها«، 
مردانی روســتایی که اغلــب برزگر بوده انــد، به خاطر 
»بی آبــی، قحطی و گرســنگی« به شــهر آمده اند و به 
عملگی در پادگان مشــغول شده اند. پادگان جایی است 
که اطرافش خانه های توســری خورده شهر قرار گرفته: 
»نیمه های شب قبل، از پشت رشته کوه بلند زیتونی رنگ 
شمال شهر، توده ابر خاکستری رنگی تنوره کشیده بود و 
بعد، جاری شــده بود رو کفه سرسبز دامنه و رانده بود تا 
باالی پادگان نظامی و خانه های بی نظم و درهم نشسته، 
کــه رو تپه کله قندی کنار رودخانه ســر تو هم فرو برده 
بودند. و حاال که صبح دمیده بود، مه ســنگینی مالصق 
زمین بود و چشم زرد و گشاد نورافکن ها از باالی برج های 
مراقبت، مــه را می درید و لوله های نارنجی رنگ، در هم 

می شدند و از هم جدا می شدند و باز در هم می شدند«.
داســتان دیگــری از محمود با عنوان »آســمان آبی 
دز«، که می توان آن را در تداوم »غریبه ها« هم دانســت، 
هم تصویــری دیگــر از وضعیت روســتاها و مهاجرت 
زارعان و کشاورزان به شــهرها در سال های پس از آغاز 
طرح اصالحات ارضی می بینیم. در حالی که چندســالی 
از اصالحات می گــذرد اما »زمین« همچنــان به عنوان 
مســئله  ای در روســتاها مطرح اســت و بی آبی و فقر و 
محرومیت های دیگر باعث شــده تا روستاییان برای نان 
و کار به شــهرها مهاجرت کنند. مهاجرت روستاییان به 
شــهرها در مواردی بــه تعمیق فقــر و محرومیت آنها 
می انجامد. روستاییانی که به شهرها می روند تنها به یک 
گروه یعنی به فرودستان شــهری تعلق دارند و در آنجا 
هم با شــکل دیگری از فقر و محرومیت روبه رو هستند.  
برای روســتایی یا ورزگری که خانه اش را برای »چارشای 
پول بی قابل« رها کرده و روانه شهر شده، حضور در شهر 
چیزی جز »خفت و خواری« نیست. او در شهر همچنان 
به کارکردن روی زمین فکــر می کند و حاال زمین برایش 

بدل به رؤیایی شده که دور از دست به نظر می رسد.

اصالحات ارضی، مهاجرت، فقر و نابرابری در روایت ادبی

نفرین زمین
گروه ادبیات: اگرچه برنامه اصالحات ارضی در ابتدای دهه چهل آغاز شد، اما نتایجی دیرپا به همراه داشت و حتی برخی، 
نشــانه های شکســت آن را در انقالب ســال 57 هم پی گرفته اند. تقریبا از همان آغاز اجرای اصالحات ارضی در ایران، 
تبلیغات گسترده ای درباره اهداف تعیین شــده این طرح نیز آغاز شد اما اجرای این برنامه در همان دوران هم منتقدانی 
داشت که نســبت به نتایح عملی اصالحات و تناقضات میان اهداف و نتایجش هشــدار می دادند. طبق اهداف درنظر 
گرفته شــده برای اصالحات ارضی، زارعان گروهی بودند که باید بیشــترین نفع را از این برنامه می بردند اما شیوه اجرای 
طرح به گونه ای پیش رفت که اکثریت قابل مالحظه ای از روستانشینان نه تنها از تقسیم اراضی منتفع نشدند بلکه در طول 
چند ســال وضعیت اقتصادی شان بدتر هم شد. در آثار داستانی دهه های چهل و پنجاه و به خصوص آثاری که وضعیت 
اجتماعی ایران را به تصویر کشیده اند، می توان تصویری روشــن از عمق فقر و نابرابری های اجتماعی روستاها و شهرها 
مشاهده کرد. نویسندگانی چون غالمحسین ساعدی، جالل آل احمد، احمد محمود و محمود دولت آبادی از شاخص ترین 
نویسندگانی هستند که در آثارشان تصویری جاندار با جزئیاتی دقیق از زندگی فرودستان شهری و همچنین حاشیه نشینانی 

به دست داده اند که پس از اصالحات ارضی با روندی همواره فزونی گیر به سمت شهرها روانه شدند.


