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Abstract  

Climate Literature is a type of literature that is an outcome of climatic 

and geographical conditions. Climate Literature, in Iran, contains a 

number of branches including the Climate Literature of the South (The 

School of Khouzestan), the Climate Literature of the North (The School 

of Gilan), Isfahan's Climate Literature (The School of Isfahan), 

Khorasan's Climate Literature (The School of Khorasan) and Rural 

Literature. It is essential to remind that these schools usually find their 

meanings through Fiction. An important part of Climate Literature is 

Rural Literature. The cultural and social developments of the 40s (Land 

Reform, arguments on Westernism, and the need to return to the simple 

and traditional way of rural life) made the authors take a new look at 

rural problems and led to a new approach which was entitled as Rural 

Literature. Rural Literature started seriously with the monographs of 
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Jalal Aleahmad and Gholamhossein Saedi, but Gholamhossein Saedi 

was the actual leader of Rural Literature in Iran. Most of his stories have 

a rural theme. Azadaran-e-Bayal, Toop and Tars-o-Larz gain their 

themes from his journeys and research throughout different parts of 

Iran. Another one of such active authors is Mahmoud Dolatabadi. 

Although paying attention to rural issues especially the ones of the rural 

parts of Azerbaijan is seen in the works of Samad Behrangi and Amin 

Faqiri, the extensive and focal aspect of this type of literature has 

revealed its echos in numerous works of Mahmoud Dolatabadi. 

Keywords: Garcia Marquez, Rural Literature, Dolatabadi. 

1. Introduction 

The literary work is a full-view mirror that reflects the personality of 

the author, his thoughts and ideas, and the obvious and hidden angles 

of his society; in this way, the reader can enter the author's inner 

world. In fact, knowing the literary work is to a large extent equal to 

knowing the author and his views and social conditions. Comparative 

literature is also a way to know other nations and establish an 

intellectual and cultural relationship with them. In short, we will 

discuss the comparative literature of history and the novel, the 

emergence of its goals, and the tools it needs. Comparative literature 

is a branch of literature that apparently examines the literature of 

different countries of the world, or in other words, the topic is the 

discussion of relations and literary influence of two countries. In fact, 

comparative literature was formed when communication between 

nations expanded and travel increased. 

Mahmoud Dolatabadi is one of the contemporary Iranian writers 

who has his own writing style. Considering the environment of his 

childhood, he attaches great importance to rural literature, and his 

novel Missing Soluch has also benefited a lot from this type of 

literature. 

Gabriel José García Márquez was a Colombian novelist, writer, 

journalist, publisher, and political activist. Márquez won the Nobel 

Prize for Literature in 1982. He is known more than his other works 

for the novel One Hundred Years of Solitude published in 1967, which 
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is one of the best-selling books in the world in the style of magical 

realism. 

Mahmoud Dolatabadi is one of the writers who paid a lot of 

attention to the village, and in all his works, the native elements of the 

villages of Khorasan province, especially around Sabzevar, which is 

the author's hometown, can be seen. This author, in the way of realism 

and sometimes magical realism, has dealt with the features of life in 

the village, customs, love, marriage, and the interaction between lord 

and serf. 

Gabriel García Márquez has also revived the native components of 

his living region in Latin American literature. He lives among people 

whose women are very superstitious and believe in supernatural 

forces. The influence of these people can be clearly seen in Márquez's 

life and writings. One of the important issues in Marquez's works is 

love and marriage and romantic friendships, which are clearly 

different from the customs of other regions. 

Comparing the works of Dolatabadi and Marquez is very important 

since they are facing two different cultures. Because on the one hand, 

their climatic conditions are different, which is clear in the works, and 

on the other hand, the difference can be seen in the social customs, 

beliefs, and way of life of the characters. 

2. Literature Review 

Since the present research is comparing and contrasting climate 

literature and its reflection in the works of two famous Iranian writers 

(Mahmoud Dolatabadi and Colombian writer Gabriel García 

Márquez), therefore, it is necessary to give a background of the first 

two categories, although the researches conducted in different fields 

are comprehensive and relevant. 

Analyzing the cognitive style of Mahmoud Dolatabadi, Hossein 

Hosseinpour, Alashti Persian Language and Literature Magazine, vol. 

8, 2005, p. 221. In this article, the language of Dolatabadi's stories is 

analyzed from the point of view of stylistics, whose combination of 

ancient and native vernacular forms with special syntactic structures 

and extensive sensory similes in a special syntactic context form the 

most important stylistic indicators of the language of his stories. 
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A comparative study of the novel "Missing Soluch" by Mahmoud 

Dolatabadi and "Short Stories" by Maroun Abboud from the 

perspective of climate literature: Khaghani Esfahani, Mohammad 

Najafi, Hassan; Kavosh-Nameh Journal of Comparative Literature 

(Autumn 2013, No. 15 Scientific Research 23 ISC from 25 to 47) two 

authors, despite not having any connection due to the time and place 

distance, but due to their coexistence with the people of a particular 

region and being influenced by the environment, have provided the 

readers with an almost comprehensive and complete picture of the 

natural and human geography of the region. 

3. Methodology 

The analysis of information is based on the components of climate 

literature and beliefs and customs included in the works of two 

authors. In this way, by reading the works of two authors, native 

components are extracted and while analyzing, they are compared 

with each other and the result is shown in graphs. The method of 

content analysis is used due to the fact that the content of the works is 

of interest and we compare them based on the content and themes. 

Content analysis is a technique through which the special features of 

messages can be systematically and objectively identified. (Chava 

Frankford, 2011: 469) 

"Barden" also considers content analysis as a set of communication 

analysis techniques that are used to describe the content of the 

message and systematic objective methods (Barden, 1374: 38). It 

should be a systematic procedure to check the content of recorded 

information. (Rajerdi, 2004: 217) "Barden" also considers content 

analysis as a set of communication analysis techniques that are used 

to describe the content of the message and regular objective methods 

(Barden, 2014: 38). It can also be any systematic procedure that is 

recorded in order to check the content of the information. (Rajerdi, 

2004: 217) 

4. Results 

Comparing the native characteristics of two stories from two different 

regions can show the effect of climatic conditions on customs and 



 727 |خورشیدی و همکاران 

personal and social relations and beliefs. For this reason, it is 

necessary to compare the works of prominent writers from different 

countries and examine their cultural similarities and differences. 

In this research, the works of Mahmoud Dolatabadi and Gabriel 

García Márquez were compared in terms of climatic characteristics. 

Dolatabadi is one of the writers whose fictional locations are mostly 

villages, but Marquez's fictional locations include cities and villages. 

The effect of the environment and geography, the way a writer deals 

with issues, as well as the climatic conditions and the writer's lifestyle, 

along with his rhythm and tone create his style. The main subject of 

most of Dolatabadi's pieces is the description of the problems of the 

common people in the villages of Khorasan. In Márquez's pieces, the 

impact of society's context can be clearly seen along with magical 

realism as a recurring element. In these works, we come across 

climatic similarities, which shows the cultural and social similarity of 

rural communities. Some elements that are inevitable in rural life can 

be seen in the works of both authors, including some occupations such 

as working on the land, keeping animals, travel equipment, and 

transportation. The style of naturalism can be seen in Dolatabadi's 

works, while Márquez is more realistic, and even in One Hundred 

Years of Solitude, which is written in the style of magical realism, we 

can see realism in many cases and in some cases, he has included 

naturalistic scenes in the story. 

Dolatabadi's description of places is accompanied by feelings and 

emotions, and the narrator enjoys the scene along with the characters. 

This feature does not exist in Marquez's works, and the narrator's 

closeness and his feelings towards the place are not felt. The sense of 

belonging of the characters in the story is one of the similarities 

between these works. 





 ---------يادب يپژوهمتن --

 782-785، 2047، پاییز 72، شماره 72دوره 
ltr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/LTR.2021.48376.2877 
 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

52/
41/

49
17

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

41/
41/

49
11

 
 

84
97

-
55

24
 

IS
SN

:
 

 
64

76
-

51
86

eI
SS

N
: 

 

 محمود سلوچ خالي جای در روستایي عناصر مقایسة
 اساس رب مارکز گارسیا گابریل تنهایي سال صد و آبادیدولت

  اقلیمي ادبیات هایمؤلفه

 یران، ا، ساوهاه آزاد اسالمیدانشگ، واحد ساوه، شجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیدان  حسین خورشیدی 
 

 

 ان، ایر، ساوهواحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،  رضا فهیمي 
 ان، ایر، ساوهواحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،  رضا حیدری  

 چکیده 
 ویژه به و اقليمي هايویژگي با را خود داستاني آ ار که است خراسان خطة ندگاننویس جمله از آباديدولت محمود
 داراي که تاس نویسندگاني از جنوبي آمریکاي در نيز مارکز گارسيا گابریل. است آورده پدید روستایي هايمؤلفه
  رو با تنهایي الس صد و سلوچ خالي جاي رمان پژوهش، این در. است فرد به منحصر هايویژگي با خاص آ اري
 هايتفاوت ودوج با. اندشده ماایسه هم با اقليمي ادبيات تشابهات و هاتفاوت جهت از تطبياي و تحليلي – توصيفي
 مياقلي هايویژگي حوزۀ در رمان دو این در دارد وجود مضامين این به نویسنده دو این پرداختن نحوه ميان که زیادي
 بکر، طبيعت هب نزدیکي ها،خانه و دهکده موقعيت روستایي، زندگي سبک بيشتر که شودمي دیده تشابهاتي روستاها
 این هايوتتفا. شودمي شامل را احتياجات بودن ابتدایي و سادگي که زندگي شرایط برخي و تجملي زندگي از دوري
 که شيدهک تصویر به را یيروستا کامالً محيطي آباديدولت. کندمي بروز اجتماعي اوضاع و فرهنگ حوزۀ در رمان دو
 ملتعا نحوۀ و ایران چهل دهة در روستائيان مشکالت دادن نشان هدفش و دید توانمي آن در را روستا هايویژگي همة
 ماکوندو ،پيشرفته و بزرگ شهري به دهکده یک تبدیل چگونگي دادن نشان هدف با مارکز اما است، بوده آن با مردم
 جنوبي ايآمریک مردم هايباور و رسوم و آداب بيشتر و است پرداخته آن روستایي هايویژگي به کمتر و آورده پدید را
 .است داده نشان اقليمي شرایط عنوان به را

  آبادی.دولت محمود اقلیمی، ادبیات مارکز، گارسیا گابریلها: کلیدواژه
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 مقدمه
يمي که تحت شرایط اقلدبيات است ي ااگونهچنانکه از نام آن پيداست، ادبيات اقليمي 
هایي است که در سرزميني به طور خاص وجود آید و اساس آن ویژگيخاص پدید مي

بر  دهد و تا يري. این نوع ادبي بيشتر در توصيفات و آداب و رسوم خود را نشان ميدارد
بلکه صرفاً توصيب خصوصيات بومي، طرز لباس »ساختار داستان و پيرنگ آن ندارد 

شود. گيرد که با کيفيتي برجسته و غریب ارائه ميب و رسومي را دربر ميپوشيدن و آدا
 (.666: 6838)داد، « صبغه محلي در این حد فاط جنبه تزئيني دارد

مکتب تطبياي با رویکرد آمریکایي به مليت و فرهنگ کشورها توجه دارد و به ناد 
ر دهد به همين دليل دار ميها را مورد بحث قرادبي آ ار مورد بررسي پرداخته و کليت آن

غرافيایي گي و جنتوان دو ا ر متفاوت را در دو کشور مختلب با شرایط فرهاین مکتب مي
 (.28-26: 6831)امين مادسي،  کردمتفاوت بررسي 

شود زمين، زراعت، کشاورزي و اي که مطرو ميترین مسئلهمهم ،در ادبيات روستایي
صادي مردم روستا به زمين و دام، مسئله عشق و عالقه دامداري است. به دليل وابستگي اقت
شود. به همين جهت عشق به زمين یکي از ها مطرو ميبه زمين و اهميت آن نزد آن

 دهد. چنانکه در آ ارهاي مشترک در ادبيات روستایي را تشکيل ميترین ویژگيمهم
 ها بهين براي آنآبادي این مسئله بسيار پررنگ مطرو شده به طوري که حفظ زمدولت

اندازه حفظ خانواده و فرزندان ارز  دارد. در کنار این مؤلفه، عشق به طبيعت، خانواده و 
اي مهم است. در نيز عشق مؤلفه 6شود. در آ ار مارکزسایر عناصر طبيعي نيز مطرو مي

که  پردازندهاي محدودي به آباد کردن سرزميني ميشخصيت «صد سال تنهایي»کتاب 
طاه بکر شود. این منیابد و تبدیل به شهر ميهاست که کم کم توسعه ميق به خود آنمتعل

داراي آداب و رسوم بدوي بوده و عشق افراد به یکدیگر نيز بدون هيچ آدابي از غریزه 
کند که تابع زندگي خاص افراد منطاه است که در طي دوران طبيعي و بدوي تبعيت مي

 . شود.ميبه زندگي شهري نزدیک توسعه یافتگي دگرگون شده و 

یي روستایي گرااي از این دو نویسنده، در این پژوهش به ماایسه بومبا داشتن پيش زمينه 
جاي خالي ، یعني صدسال تنهایي و آ ار دو نویسندهترین شاخصهاي آن در و مؤلفه
حاظ از لها هم پردازیم و هدف اصلي این است که دریابيم شرایط بومي کشورمي سلوچ،

                                                            
1. Márquez, G. 
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زندگي و آداب و رسوم و  ۀآب و هوا و هم از لحاظ مرهب غالب، چه تأ يري بر نحو
 ها دارد. سنت

 زیر مطرو شده است: پرسشبه منظور دستيابي به هدف اصلي پژوهش سه 

در جاي خالي سلوچ و صد سال تنهایي در روستا هاي شرایط زندگي ها و تفاوتشباهت -
 کدام است؟

هاي بومي پررنگ جلوه داده ي سلوچ و صد سال تنهایي کدام یک از مؤلفهدر جاي خال -
 شده است؟

 ها چيست؟ زندگي شخصيت ۀتأ ير شرایط بومي بر آداب و رسوم و نحو -

هایي به شرو زیر ارائه شده همچنين در راستاي پاسخ به سواالت مطرو شده، فرضيه
 است:
در جاي خالي سلوچ  ، اماا لحاظ شده استهاي محيط روستگيژدر هر دو رمان برخي وی -

 هايها متفاوت با کنشفرهنگ ایراني حاکم است و بر این اساس کنش شخصيت
 هاي صد سال تنهایي است. شخصيت

هاي عشق به زمين و ارز  و اهميت آن و جنگيدن به خاطر مؤلفهجاي خالي سلوچ در  -
سوم و عااید بومي به ویژه نحوه و ر صد سال تنهایي آدابزمين پر رنگ شده است. در 

 عشق ورزیدن به زمين و جنا مخالب پر رنگ است. 

ها بر اساس اعتاادات مرهبي و باورهاي قومي خود داراي رفتارهاي خاص شخصيت -
 هستند. 

 ۀ پژوهشپیشین. 2
و « يصد سال تنهای»هاي انجام شده تحاياي مبني بر عناصر اقليمي دو کتاب در بررسي

ها یافت نشد. برخي تحاياات که بر این آ ار یا تطبيق و ماایسة آن« سلوچ جاي خالي»
 شود. نوشته شده در ادامه به طور خالصه معرفي مي

أ ير بينامتني ت -تطبياي بررسي»( در ماالة خود با عنوان 6866حق روستا و وحيدزاده )
ي و بالون یتنها ر صدسالکيد بر ماایسه دو ا أداستاني فارسي با ت گابریل مارکز بر ادبيات

ه اند. نتيجه این پژوهش بيانگر این است کبه ارتباط ترامتني دو ا ر پرداخته شده« مهتا
ها و همچنين شروع داستان و چرخش زماني ها و رخدادشباهت دو ا ر در بخش شخصيت
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ورود . شوندها با هم قابل انطباق نيستند و رخدادها نيز تکرار نمياست، اما همة شخصيت
ده ها نيز از جمله موارد مشابهت دو ا ر شمرناگهاني افراد بيگانه به محيط زندگي شخصيت

 شده است. 
 

آبادي و آ ار وي نيز تحاياات زیادي انجام گرفته که هيچ یک در مورد محمود دولت
ه ها اشاره شد. در ادامه به اختصار به پژوهشبا پژوهش حاضر همپوشاني و مشابهت ندارد

 . است

بررسي تطبياي رمان جاي خالي »( در ماالة خود با عنوان 6868اصفهاني و نجفي ) خاقاني
به « از دیدگاه ادبيات اقليمي 6هاي کوتاه مارون عبودآبادي و داستانسلوچ محمود دولت

به دليل  اند کهاین نتيجه رسيدهرو  ناد آمریکایي این دو ا ر را با هم ماایسه کرده و به 
نویسندگان با مردم و تأ يرپریري از محيط، تصویري جامع و کامل از جغرافياي  همزیستي

طبيعي و انساني منطاه ارائه شده و هدف هر دو نویسنده ناد فئوداليسم سياسي و اقتصادي 
 حاکم بر جامعه است. 

به « يآبادگرایانه باشبيرو ا ر محمود دولتبررسي بوم»( در ماالة 6868نسامي ) حبيبي
به دریا  هاي مروطاز جهت عناصر طبيعت وحش پرداخته و صحنه« باشبيرو»سي داستان برر

ترین مکان مطرو شده در این داستان است برجسته کرده و رابطه شخصيت را با را که مهم
 آن تحليل کرده است. 

حليلي ت -بررسي تطبياي»کارشناسي ارشد خود با عنوان  نامة( در پایان6869پرویزي راد )
آبادي و تا دوربرویل توماس ادبيات اقليمي در رمان جاي خالي سلوچ محمود دولت

مورد  هايهاي اقليم دو ا ر را بررسي کرده است. مؤلفهبه رو  تطبياي، ویژگي2هاروي
ها، شکل معماري منطاه، بررسي عبارتند از: اعتاادات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه

خيال اقليمي. نتيجه پژوهش بيانگر آن است که این زبان و گویش محلي، پوشش، صور 
سائل اند. تکية محاق بيشتر بر مدو نویسنده در کاربرد عناصر اقليمي متفاوت عمل کرده

هاست و به مباحثي چون اناالب سفيد و سياسي و مشکالت مطرو شده در رمان
 هاي محمدرضا شاه پرداخته است. سياست

                                                            
1. Abboud, M. 

2. Harvey, Th. 
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ي بررسي تطبيا»نامة کارشناسي ارشد خود با عنوان ( پایان6866طاهرخانيب مزدک )
تمان با توجه به گف« آباديبازنمایي روستاو مناسبات آن در آ ار آل احمد، ساعدي و دولت

گانه نوستالژیک، تراژیک و بازاندیشانه به بررسي و ماایسة این آ ار پرداخته و به این سه
لب گفتمان بازاندیشانه و رمان کليدر نتيجه رسيده است که رمان جاي خالي سلوچ در قا

در قالب دو گفتمان نوستالژیک و بازاندیشانه قرار دارد. این پژوهشگر بيشتر به امور سياسي 
 و تأ ير آن بر اوضاع روستا توجه کرده است. 

 ادبيات روستایي»نامة کارشناسي ارشد خود با عنوان ( در پایان6868جعفریان جلودار )
ها را معرفي کرده شخصيت« خالي سلوچ، سووشون و داستان یک شهردر رمانهاي جاي 
ي روستایي هاشناختي و تصویر و توصيب پرداخته است. پا از آن مؤلفهو سپا به جامعه

ها، اعتياد، استثمار، عشق، مهاجرت، بوروکراسي اداري، همچون: باورها، مراسم، سنت
ه هایي بدون تحليل ارائا با رکر نمونهضدیت با تکنولوژي و مواردي از این دست را تنه

 کرده است. 

 پژوهش روش. 7

اقليمي از دو  هاياین ترتيب که مؤلفه شود بهتحليلي انجام مي -پژوهش به رو  توصيفي
هاي ها وشباهتشوند و در انتها تفاوترمان مورد بحث استخراج شده و با هم ماایسه مي

صد »با ادبيات آمریکاي جنوبي در  «الي سلوچجاي خ»خراسان در  ةادبيات اقليمي خط
عيت شود. براي تطبيق این دو ا ر از رویکرد آمریکایي ادبيات تطبياي تببيان مي «سال تنهایي

؛ در این رویکرد، آ ار گویندگان از دو کشور مختلب از جهت موضوع و نحوۀ شودمي
 ست. شود و بحث تأ ير و تأ ر در ميان نيپرداختن به آن مطرو مي

 بحث. 8

 ادبیات اقلیمي. 8-2

داند که تأکيد  بيشتر بر جغرافيا، آداب و رسوم مي ا ريادبيات اقليمي را  6مارتين گري
 دهد تا اطالعاتآن محل، بيشتر توضيح جدي مي ۀدربار»و گفتار محل خاصي باشد و 

بُعد فضا رمان محلي از »که  اندهمچنين گفته .(272: 6832)گري، « اي صرفپيش زمينه

                                                            
1. Gray, M. 
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اما این وابستگي مکاني، صرفاً متضمن انعکاس  ،اهميت دارد و از آن مکان خاصي است
بهتر  اي جهت نمایشبلکه زمينه، گفتار و آداب محلي وسيله ،رنگ و رویي محلي نيست
: 6873)مادادي، « هاستها، نحوه تفکر و مجموعه احساسات آنرفتار و کردار شخصيت

217.) 

اند ل شدهئهاي اندکي قااي و رمان محلي تفاوتهم ميان رمان ناحيه در برخي تعاریب
اي رماني است که به کيفيت و مختصات جغرافيایي بومي و ناحيه 6ايرمان ناحيه»اند: و گفته

صيفات ها توجه بسيار به تووفادار بماند و بر محيط و قلمرو خاصي تمرکز یابد. در این رمان
اي از جمله نحوه لباس پوشيدن و صحبت کردن و آداب و و خصوصيات بومي و ناحيه

ادقي مير ص)« شود و این خصوصيات به عنوان پایه و اساس داستان کارکرد داردرسوم مي
اي است جز اینکه توصيفات و مشابه رمان ناحيه 2«رمان محلي». (617: 6877و روالادر، 

تزیيني و آرایشي  ةت و جنبها صوري و ظاهري اسمختصات محلي و بومي در این رمان
کار بلکه به عنوان سندیت و صحت داستان به ،دهددارد و پایه و اساس رمان را تشکيل نمي

 .(563: 6832شود )ميرصادقي، گرفته مي

، حال اندهاي اقليمي و روستایي را در یک ردیب قرار دادهبرخي نویسندگان، داستان»
يات االطالق در ماابل ادبنست. ادبيات روستایي عليها را از یک جنا داتوان آنآنکه نمي

هاي ادبيات اقليمي یا توانند ویژگياگر چه هر یک از این دو مي ؛گيردشهري قرار مي
تواند در اي را دربر داشته باشند. بيان مناسبات ارباب و رعيتي در روستایي معين نميمنطاه
 وستاهاير سایر به نسبت را ايویژه و ينمع وضعيت زیرا، گيرد قرار اقليمي ادبيات ۀزمر
 که است نآ مفهوم به روستایي و اقليمي ادبيات پنداشتن یکسان. کنندنمي بيان ایران
 «دبگيرن جاي اقليمي ادبيات قلمرو در توانندنمي شهري فضاي متضمن هايداستان
ه اني است کاند داستاي گفتهدر تعریب دیگري از رمان ناحيه .(19-11: 6838، جعفري)

کلور ها، فولها، لهجه و گفتار محلي، پوششدر صحنه و زمينة آن غالباً آداب و رسوم سنت
ه این اي کشود؛ به گونههاي تفکر و احساس مردم یک منطاه نشان داده ميو حتي شيوه

 (. abrams, 1993: 107هستند ) کننده یک اقليم خاصعناصر متمایز و مشخص

                                                            
1. Regional novel 

2. Local color novel 
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 ها عبارت است از:ترین آنمهایي است که مهاي شاخصهادبيات اقليمي دار
عدد هاي متهاي جغرافيایي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي که هر یک داراي شاخهشاخصه
 است. 

 ادبیات تطبیقي. 8-7

ها اوتتواند به شناخت تفهاي مختلب براساس محتواي آ ار ميماایسة آ ار ادبي سرزمين
کمک کند. از این رو، ادبيات تطبياي با این هدف پدید  هاي فرهنگي و هنريو شباهت

ار به این هاي احتمالي در آ آمده که با در نظر گرفتن شرایط زیستي نویسندگان و شباهت
ماایسه بپردازد و تبعاً انتخاب آ ار باید با دقت فراوان و همراه با شناخت پدیدآور ا ر و 

دب فارسي در تعریب ادبيات تطبياي آمده روو کلي حاکم بر متن باشد. در دانشنامة ا
ها، اي از ناد ادبي است که به سنجش آ ار، عناصر، انواع سبکادبيات تطبياي شاخه»است: 
هاي ادبي و به طور کلي ماایسة ادبيات در مفهوم کلي آن در دو ها، چهرهها، جنبشدوره

ادبيات »به عبارت دیگر  (.56: 6871)انوشه، « پردازدیا چند فرهنگ و زبان مختلب مي
 اي جدید در علوم انساني است. شاکلة آن بر اساساي نو در ادبيات و نظریهتطبياي فلسفه

: 6837، 6ست)یو« پدیدۀ ادبي به عنوان یک کليت و نفي خودکفایي فرهنگي استوار است
93 .) 
چگونه  ؛هاستادبيات تطبياي بررسي روابط تاریخي ادبيات ملي با ادبيات دیگر زبان»

تأ ير متاابل  یابد و بر یکدیگرها پيوستگي ميادبيات یک کشور با ادبيات دیگر سرزمين
دهد؟ از این نهند؟ ادبيات مزبور چه دریافت کرده است و چه چيزهایي به عاریت ميمي
« هاستهاي ادبي از یک ملت به ادبيات دیگر ملتادبيات تطبياي، بيانگر انتاال پدیده ،رو
 .(29-21: 5683 ،2)ندا

. به عبارت یابدکه تاریخ ادبيات ملي بر آن پایان ميآغاز ادبيات تطبياي جایي است 
هر بررسي و پژوهشي که از محدودۀ ادبيات یک قوم واحد تجاوز کند و به پهنة »دیگر، 

ادبيات جهاني پا گرارد؛ چه در زمينة موازنة ادبيات دو یا چند قوم و چه دربارۀ روابط ادبي 
ها از ماولة ادبيات تطبياي خواهد ملل و چه در باب اصول و موازین کلي ادبيات و جز این

 (.553: 6896)نجفي، « بود

                                                            
1. Neda, T. 

2. Jost, F. 
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و  هاي گوناگونرسالت ادبيات تطبياي، بازنمایي خط سير پيوندهاي ادبي ملت»
هاست. گرشته از این، ادبيات تطبياي، ادبيات هر ملتي را از بخشيدن روو تازه به آن

برد و آن را در ماام جزیي از کل بناي ميراث ادبي جهان فراروي زهاي خود فراتر ميمر
دهد. بنابراین، ادبيات تطبياي نه تنها مکمل تاریخ ادبيات و هاي گوناگون قرار مياندیشه
 شناختي و درکهاي جامعهاي سترگ در ناد ادبي است، بلکه عامل مهمي در پژوهشپایه

توان جوامع بشري را به سوي ایجاد روو تفاهم و همکاري رود و ميصحيح آن به شمار مي
 .(88: 6837)آرر،  «ها سوق دهدميان انسان
هاي ها و هماننديآزمودن و تحليل ارتباط»گوید: در مورد ادبيات تطبياي مي 6کادن

نسبتاً  ، کارتطبياي مراهب ةتطبياي ادبيات، مثل مطالع ةادبيات اقوام و ملل گوناگون، مطالع
 .(68:6838)کادن،  «اي از آن وجود دارداي است و قبل از قرن نوزده به ندرت ساباهتازه

جاد شده مریکا ایآرویکرد قرار دارد که در فرانسه و  ادبيات تطبياي تحت تأ ير دو
ه به دنبال گرا پدید آمد کگرا و تجربههاي ا باتدر فرانسه و تحت تأ ير جریان ابتدا ؛است
ها و ملل بود. در این مکتب، بر شواهد تاریخي و مدارک علمي دال بر ر ميان فرهنگتأ ي

ین رو در ا شود. از اینهاي ادبي از ملتي به ملت دیگر تأکيد ميانتاال مضامين و ایده
که  بلکه به دنبال عوامل خارجي است ،شودمتن توجه نمي ياترویکرد به زیباشناسي و ادب

است  در مکتب فرانسوي، ادبيات تطبياي عبارت»شود. بنابراین ي ميمنجر به تأ يرات ادب
ي و هاي گوناگون و تبادل و انتاال فرهنگاز بررسي تاریخ روابط بين المللي ميان ادبيات

انجي ها و ميها، مترجمين و ترجمههاي گوناگون از قبيل کتاباین انتاال از راه ادبي؛ که
پا از جهاني شدن ادبيات تطبياي . (67: 6868نيا، سني)مح «گيردها صورت ميو واسطه
ن اي رواج پيدا کرد که با عنوامریکا، این مکتب به شکل تازهآن به اروپا و آیابي و راه

 شود ومي تر انجامتطبيق به شکلي وسيع ،مریکایي معروف شد. در این رویکردآرویکرد 
ریخي یا تأ ير و تأ ر در دو زبان. در نه زبان و ارتباط تا ؛مالک آن مليت و فرهنگ است

 شوداي جهاني و کلي است و بيشتر به ناد ادبي نزدیک ميادبيات مسئله ،این رویکرد
 .(653: 6837 )بزرگ چمي،

 
 

                                                            
1. Cuddon, J. A. 
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 های ادبیات اقلیمي در جای خالي سلوچ و صد سال تنهایيمؤلفه. 8-8

ان تواز دو جنبه مي را اناین دو رم شویم کهبا نگرشي در دو رمان مورد بحث متوجه مي
دگي هاي فراواني از زنلفهؤبررسي کرد. جاي خالي سلوچ رماني کامالً روستایي است که م

اما صد سال تنهایي رماني است که از روستا شروع شده به ، شودروستایيان در آن یافت مي
به همين  یافتتوان هاي روستایي کمتري را در آن ميلفهؤم ،بنابراین ؛یابدشهر خاتمه مي

 رد. توان با هم ماایسه کاقليم روستا و از نظر فرهنگي مي ةدليل این دو کتاب را از جنب
 
 های زندگي روستایيمؤلفه. 8-8-2

ها در ادبيات این تفاوت؛ هاي زیادي داردزندگي روستایي با زندگي در شهر تفاوت
ل، الح ساختماني، مشاغروستایي ایران بسيار آشکار است که شامل: مکان زندگي، مص

هاي دیگر هلفؤها، تعامل مردم با یکدیگر، تعامل با طبيعت و بسياري مها و سرگرميبازي
 گيرد. است که در اینجا در دو کتاب مورد بررسي قرار مي

  مکان زندگي. 8-8-2-2

فاوت ها تها و معماري آندر ميان طبيعت بکر است و جنا خانه روستائيانمکان زندگي 
هاي روستایي در همه جا با اندکي تفاوت به هم شباهت لي با معماري شهري دارد. مکانک

هایي دارند. مکان روستایي داراي یک کليت است در ميان طبيعت بکر و بعد شامل خانه
 شود. ها پرداخته مياست که در دل این کليت قرار دارند که به ترتيب به آن

 در صد سال تنهایي -الف
 موقعیت دهکده. 8-8-2-2-2

 اند. اینرا بنا کرده دهکده ماکوندو مکاني دور افتاده است که گروهي مهاجر جوان آن
ماني مصالح ساخت ،مکان در نزدیکي آب قرار دارد و چون با کمترین امکانات ساخته شده

 آن نيز از موارد اوليه تشکيل شده است:

ا ها در ساحل رودخانه بنخانه ت...اشدهکده ماکوندو تنها بيست خانه کاهگلي و نئين د -
هاي سفيد و بزرگي شبيه به تخم جانوران شده بود. آب رودخانه زالل بود. از روي سنگ

 .(66: 6891، گرشت )مارکزما قبل تاریخ مي
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 :مارکز موقعيت مکاني روستا را نيز توصيب کرده است

هاي کوچک با پوشش قجبال بلندي قرار دارد و در جنوب باتال ةدر اطراف آن سلسل -
 .(66)همان:  گياهي و مرداب پهناور

کند تا نشان دهد زماني که مردان دهکده براي مارکز موقعيت روستا را توصيب مي
و دست  کنندمي دروند به موانع زیادي برخوریافتن راهي به جایي دیگر از آنجا بيرون مي

 گردند. خالي برمي

در رئاليسم جادویي خواننده با دنيایي واقعي » ؛تسبک این رمان رئاليسم جادویي اس
)حق  «دهدالعاده و غير قابل درک روي ميروست که ناگهان در آن اتفاقي خارقهروب

 هاي خارج از دهکدهن جهت توصيفاتي که مارکز از برخي مکانيبه هم .(28: 6839روستا، 
 و مرداني که براي کشب تاریکند ،هایي که از فرط انبوهي کاملنددهد مانند جنگلمي

دور از رهن و خيالي  ،روندروزهاي متمادي راه مي و انددنيایي بهتر در آن قدم گراشته
آرزوي  دیگر ،آید. با تصویرپردازي این منطاه، اهالي متوجه موقعيت مکاني خود شدهمي

 کنند. رفتن از آنجا را نمي

دارد و حاضر به ترک آن نيستند. تادس  ةاین مکان براي اهالي آن جنب عالوه بر این،
گيرد با مخالفت همسر  زماني که تصميم به ترک دهکده و مهاجرت مي 6خوزه آرکادیو
شوراند و هيچ کا حاضر به شود و او سایر زنان اهالي را عليه شوهرانشان ميمواجه مي

براي  2شود. دليل اورسوالشود و او ناچار از رفتن منصرف ميهمکاري به آرکادیو نمي
گوید چون هنوز آرکادیو مي اما ،اندهاین است که در اینجا داراي فرزند شد حفظ دهکده

ر است اوسوال حاض ؛ ایندر حالي است کهدلبستگي وجود ندارد ،کسي در اینجا نمرده است
 براي حفظ این زمين بميرد:

 «اهم مردجا بمانند خواگر قرار باشد من بميرم تا بايه در این» اوسوال با لحني آرام گفت: -
 .(26: 6891)مارکز، 

 

                                                            
1. José Arcadio 

2. Úrsula 
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 ها خانه. 8-8-2-2-7

ها همه دهد. این خانههاي روستایي را کامالً توضيح ميکتاب خانه ةمارکز در صفحات اولي
برداري کپي ،اي که در آنجا ساخته شدهخانه ةزیرا از روي ناشه اولي ؛شبيه به هم هستند

طبااتي وجود ة دهد در این دهکده فاصلهم نشان ميها به شده است. رکر شباهت خانه
 ندارد و همه شبيه هم هستند:

دست  چوبي دهاتي که با ةها از گل ساخته شده بود. دیوارهاي کاهگلي و ا ا يکب اتاق» -
م لباس هميشه عطر مالی ةهاي کهناز صندوق و هميشه پاکيزه بود ،خودشان ساخته بودند
 .(67 همان:) «رسيدریحان به مشام مي

انند لوازم توفهميم اهالي این روستا از نظر مالي در مضياه نيستند و ميبا این وصب مي
 خود را سالم و تميز نگه دارند و از گياهان معطر استفاده کنند. 

حوادث  و نویسنده رئاليست زندگي را عموماً»این داستان داراي سبک رئاليسم است و 
اي از سلهلس ةنه به منزله ؛گيردثابه سير تکاملي در نظر ميبه م و صفات بشري را خصوصاً

هاي مجزا که با یکدیگر و شرایط تاریخي ارتباط ندارد. در چشم او تضاد و پدیده
 .(58: 6812)پرهام،  «همبستگي عامل سازنده حيات اجتماعي است

تاد است عآبادي رئاليسم را به عنوان بيان صرف مناسبات اجتماعي نپریرفته و مدولت
: 6838)چهلتن،  «گيردرئاليسم کل هستي و همچنين کارکرد رهن آدم را دربر مي»که 
699). 

 جای خالي سلوچ -ب
  موقعیت روستا. 8-8-2-2-8

دهد. وي از آبادي جاي زیادي را به خود اختصاص ميهاي دولتتوصيب در رمان
تيک هاي رمانایجاد صحنهها، افکار، عاایدشان و ها، شخصيتتوصيب براي معرفي مکان

ها هاي درندشتي واقع شده که در آندر ميان زمين جکند. روستاي زميناستفاده مي
 شود و جوي آبي نيز از ميان آن روان است:کشاورزي مي
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برید و باال سر  شد راستش را جوي ميزمين به ریگ دراز مي دست چپ زمين خدا» -
 کرد زمين بود و زمين. اما از چنينتا چشم کار ميا  زد پا پایينهبه دشت کلغر سر مي

. تا امروز طلبيداي نبود. کار مردوار ميزمين درندشتي بار برداشتن کار هر آدم کم حوصله
 «رسيداین زمين تنها هندوانه داده بود امروز تازه زمزمه پسته کاري به گو  مي

 .(226: 6816آبادي، )دولت

او زبان باشد و در زبان در  ةده کسي است که مسئلنویسن»معتاد است که:  6بارت
آبادي با استفاده از زبان داستاني به دولت. (686: 6876)دقيايان،  «جوي ژرفا باشدوجست

کدخدا  فهميم زميندهد. با این توضيحات ميطبااتي را نشان مي ةطور غيرمستايم فاصل
ز اوسعت نيز قابل توجه است.  ب نزدیک است و از نظرآدر جاي خوبي قرار دارد که به 
شود که در روستا، فاصلة طبااتي و تبعيض وجود دارد و جنبة فرهنگي نيز مشخص مي

الي ها سکونت کند و اوضاع متواند در بهترین خانهکدخدا به دليل اینکه رئيا است، مي
 او نيز از باية اهالي بهتر است. 

ي اي روستایآورد و تشکيل جامعهمي ها را در یک جا گردترین عنصري که انسانمهم
دهد، آب است. هر جا رودخانه یا چاه آب و قناتي باشد، کلني انساني تشکيل یا شهري مي

 منبع مورد استفاده آب غير از جویي که براي شست و شو به کارشود. در این روستا نيز مي
 رود، قنات است که رو به خشکي است: مي

ت خود با کربالیي دوشنبه راجع به خشک شدن قنات حرف داماد آقا ملک از صحب» -
 .(21: 6816آبادي، )دولت« زندمي

 ها خانه. 8-8-2-2-0

ها بر حسب نوع زندگي داراي امکاناتي از قبيل تنور خانه ،هاي روستایي ایرانيدر خانه
 .براي پختن نان یا کندو براي نگهداري گندم و طویله براي نگهداري حيوانات هستند

 طور توصيب این ،آبادي خانه سلوچ و کندویي را که براي غله آماده کرده استدولت
 کند:مي

                                                            
1. Barthes, R. 
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اول. خشکيده و ترک خورده. سرماي سخت  ةها و الیکندوي نيمه کاره. پایه» -
ي دست از کار براي چي نکشد؟ وقت...  ا  بود. سلوچ نيمه کاره رهایش کرده بودترکانده

 (65 )همان: «و براي چي؟ باشد کندبار نباشد، وقتي غله ن

انه و نيمه تمام مانده است. خ به علت فار خانواده و نداشتن گندم براي رخيره، کار کند
 کدخدا داراي جاي مخصوصي به اسم کندو خانه است: 

مرگان رسيد و دیگچه را برداشت نرم و مراقب باالي سر برد ته دیگچه را روي سر » -
شد رفت. این اتاق ها باز ميروان رو به اتاقي که در  زیر پله جا کرد و هموار وهجاب

 .(22 )همان:« گرفتکندوخانه بود. جایي که مسلمه ماست و قيماق از شير مي

هاي روستایي داراي معماري خاصي هستند. در معماري ایراني، هشتي بخشي از خانه
زه قسمتي از خانه که پشت دروا»اندازد خانه است که بين در خانه و محيط داخلي فاصله مي

 :)دهخدا: ریل واژه( «واقع و غالباً هشت گو  است

اي کنار آستانه در مرگان دمي همچنان ماند و پا آرام به هشتي خزید و در گوشه» -
 .(67 )همان: «نشست

 .(63 )همان:« مرگان از کنج هشتي برخاست و سالم گفت» -

 ةتايم با نشان دادن پوسيدگي در چوبي خانآبادي غير مسدر خانه چوبي است و دولت
 دهد:را نشان مي کربالیي صفي آن

اي خامو  ماند پا بي آن که حرفي بزند کربالیي دوشنبه ریشش را خاراند لحظه» -
ا  را روي در بزرگ و موریانه خورده خانه گراشت. هاي کلفت و کج و کولهانگشت

ت ي صفي قدم به هشتي سنگفر  گراشدر با صداي سرد و خشکي گشوده شد و کربالی
 .(67 )همان: «هایي آرام به حياط رفتو با گام

ها باز شدنش نشان از کهنگي آن و خورده شدن توسط موریانه ۀتوصيب در و نحو
 دارد. 
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دهد که خانه کدخدا داراي امکانات بيشتري ها در این رمان نشان ميتوصيب خانه
هاي مختلب خانه از قبيل طویله و کندوخانه نشان کاناست و این را با بردن مرگان به م

 دهد.مي
ان: هم)« تري است براي عبور حيوانات درشت مثل شترها داراي در بزرگبرخي خانه» -
89.) 
 
 . شرایط زندگي8-0

 دگي. وسایل و امکانات زن8-0-2

توان يمامکانات زندگي در شهر و روستا کامالً متفاوت است و در کشورهاي مختلب نيز 
ي امکانات زندگي در دو کشور با تفاوت اقليم ةها یافت. براي ماایسهایي را بين آنتفاوت

 باید به شرایط آب و هوایي نيز توجه داشت. 

 الف. صد سال تنهایي
 ظروف آب و خوراک .8-0-2-2

ت. ها رکر نشده اسشوند و کارایي آنوسایل زندگي در صد سال تنهایي فاط نام برده مي
 سایل آشپزخانه داراي کارایي مشخص است:و

ها از جاي خود به ها و انبرها و سه پایهها و قابلمهپاتيل ةدیدند هماهالي دهکده که مي» -
خواست ها که ميها و پيچها با تاالي ميخافتد سخت حيرت کرده بودند. تختهزمين مي

 (66: 6891)مارکز،  «کردبيرون بپرد جير جير مي

ادبي ابزارهاي اینچنيني در رمان اغلب به همين شکل براي نشان دادن حوادث کاربرد 
این « 6رکارپنتي»نه براي نشان دادن فرهنگ استفاده از این ابزار. به نظر  ،العاده استخارق

هاي در آمریکا به علت وفور افسانه ، اماشودآور محسوب مينوع اتفاقات در اروپا شگفت 
 این نویسنده به عايده. يت شمرده شده و چندان عجيب نيستقدیمي، بخشي از واقع

ها ماابل هاي حاياي در واقعيت آمریکا نهفته است و در واقع شگفتيکوبایي، شگفتي
 (3: 6839حق روستا، ) ها نيستچشمان هستند و نيازي به آفریدن آن

                                                            
1. Carpentier, A. 
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بر  6ه آئورليانوشود که در وسط ميز قراردارد و با نگادر جایي هم از دیگي صحبت مي» -
 . (22: 6891)مارکز، « افتدزمين مي

زیرا اهالي این روستا نيز آب را در کوزه  ،کوزه نيز در این رمان جایگاهي دارد
شود که اوسوال اولين بار پا از قتل کنند. در جایي اشاره مينگهداري مي
او را در حالي هاي دیگر هم او را در کنار کوزه آب دیده است و شب 2پرودنسيوآگيالر

 بيند. مي ،خواسته با آب کوزه زخمش را بشویدکه مي

ظور دارد منها را برمياي رسيد که وقتي باز مرده را دید که در کوزهترحم زن به مرحله» -
 .(23)همان: « او را فهميد. در تمام خانه کوزه آب گراشت

ي است که در این دهنده فرهنگنشان، صحبت از وسایل خانه و زندگي در همين حد
 . دوره در آمریکا حضور دارد

ر توان تحت تأ ياین شکل جلوه کرده ميوفور این نوع حوادث را که در این رمان به
هاي قومي آنان سبب بيداري و فرهنگ و افسانه»عااید سرخپوستان نيز دانست که 

: 6838)داد،  «ها شده استخودآگاهي این اقوام نسبت به فرهنگ خود و کشب دوباره آن
293). 

 جای خالي سلوچ -ب
 ظروف آب و خوراک .8-0-2-7

آبادي در رمان خود ظروف را مهم جلوه داده، زیرا این ابزار عالوه بر استفاده دولت
 شود و بخشي از جهيزیة زنانخانگي، نوعي کاالي قابل تبدیل به پول ناد محسوب مي

ه است که به عنوان جهيزیه به دختران ظروف در ایران گرشته شامل ابزار مسي بوداست. 
 ساالر از مرگانشود. و با کاالهاي دیگر نيز مبادله مي دادند و داراي ارز  زیادي استمي
 آالت او را بردارد. خواهد در ازاي گندمي که به سلوچ داده، مامي

                                                            
1. Aurlianow 

2. Agilar, P. 
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ز ااي که به دست داشت به سوي در هجوم برد. مرگان ساالر با دیگ و تاس و مشربه» -
پشت سر به ساالر پرید، مندیل او را از سر کشيد و به ته اتاق پراند. ساالر برگشت، مرگان 
بال قباي او را گرفت، ساالر ناچار از این شد که دیگ و تاس و مشربه را به سویي بيندازد 

  .(82-86: 6816 آبادي،)دولت «شود زو با مرگان گالوی

 برد: ميبخشي دیگر از این ظروف را ساالر نام 

ها برده شده. من خودم دیده بودم. دیگچه، غلب بزرگ، مشربه حمام دست ميان ما» -
 .(73 )همان:« هاي کعب دار با یک مجمعه سي سيريو تاس و دوري، بادیه

شخصيت در »شود. در اینجا شخصيت مرگان و اهميت ظروف براي وي مشخص مي
ز و نویسنده با خلق اشخاص زنده و دقيق انویسنده است  ةداستان بازتاب تصورات و اندیش

کند که ا ر  با ها در دنياي داستان خود، سعي ميمحيط پيرامون خود و وارد کردن آن
 .(37: 6838)مير صادقي،  «تر برقرار کنداي تأ يرگرار، جراب و ماندنيمخاطبان رابطه

به  ؛کندرا ميمرگان براي حفظ این وسایل با ساالر درگير شده حتي قصد کشتن او 
 گيرند. این ابزار مسيریزند و جلوي او را ميطوري که کدخدا و سایر اهالي ده به خانه مي

دم دهد که به خاطر آن حاضرند بميرند یا آفاير روستایي را تشکيل مي ۀخانواد ةکل سرمای
 بکشند. 

را کتک عباس نيز به خاطر همين وسایل اندک با خواهر و مادر  درگير شده و خواهر 
خواهند از هاي این خطه را سخت کرده است و ميبچه ،کند. نوع زندگيتهدید مي ،زده

را جاي  هابيند مادر  حاضر نيست ماهر چيز نهایت استفاده را ببرند. وقتي عباس مي
ه از ساالر کند و انبري کاي که مادر در پيش گرفته تاليد ميطلبشان به ساالر بدهد از رویه

 دهد. پا نمي ،دانگرفته

 در صد سال تنهایي سایر امکانات. 8-0-7
هاي روستا، وفور پرندگان است و امکاناتي که براي به دام انداختن و یکي از ویژگي
ه خوزه آرکادیو براي اینکشود غالباً وسایلي ابتدایي است. ها استفاده مينگهداري آن

ممکن  کند. این ابزارهاه و قفا استفاده مينگهداري کند از تلو ها را به دام بيندازد پرنده
 است براي شکار پرندگان خوراکي هم استفاده شود. 
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شود و در آن هایي که در خانه نگهداري ميها در روستا عبارت از صندوقچهنهانگاه
ن هاي پيشين است. در ایلباس و ظروف و گاه اشياء قيمتي وجود دارد که مربوط به نسل

هاي طالیش را هم در صندوق جایگاه اشاره شده است. اورسوال سکه این دو رمان به
 خاک پنهان کرده است:  یرگراشته و هم در ز

جویي و آن سه سکه قسمتي از یک صندوق سکه طال بود که پدر  با یک عمر صرفه» -
را زیر تخت خاک کرده بود تا در فرصتي مناسب  از خودگرشتگي اندوخته بود و او آن

 .(62 :6891)مارکز،  «راري کندگسرمایه

ه کند. این وسيلهاي مارکز از آن استفاده ميتننو از وسایل خواب است که شخصي
شود. شود و اغلب در فضاي باز از آن استفاده ميکمي باالتر از زمين به دو درخت بسته مي

 شود:اي استفاده ميها هم از چنين وسيلهبراي خوابيدن بچه

هاي کوچک بيد بافته شده بود هم در سبد کوچک خود که از شاخه حتي آمارانتا» -
 .(83 )همان:« خوابيده بود

امکانات دارویي در روستا محدود است و اغلب از عناصر گياهي و داروهاي خانگي 
ها براي شود که از علبآگيالر بعد از قتلش در حالي دیده مي شود. پرودنسيااستفاده مي

 ند:کزخمش ضماد درست مي

علب خيا خون دلمه بسته روي  باپرودنسياآگيالر را در حمام دید که دید که داشت » -
 .(23: 6891)مارکز،  «شستگردنش را مي

م اي از تخم کرها داروي بدمزههایش کرم دارند به آنکند بچهاورسوال وقتي گمان مي» -
 .(85)همان: « شوددهد که منجر به کرم انداختن ميکوبيده شده مي

اي براي سفر کردن امکانات سفر و مهاجرت نيز محدودیت دارد. در این رمان وسيله
راي حمل باربري قاطر است که بيشتر ب ةکنند. وسيلنيست و افراد با پاي پياده مسافرت مي

 شود: وسایل استفاده مي
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صميم ت ناممکن بود خوزه آرکادیا با وجود اینکه سفر در آن زمان به پایتخت تاریباً» -
 .(68 )همان: «داشت به محض احضار از طرف ماامات نظامي به پایتخت برود

 شود:ها کشيده ميکجاوه نيز از وسایل سفر است که توسط آدم

وار او همراه او یک زن هم آمده بود که از شدت فربهي چهار مرد سرخپوست کجاوه» -
 .(96 )همان: «کشيدندرا روي یک صندلي بر دو  مي

اد خوزه اي که اجدشود. نيزهاستفاده مي صد سال تنهایياي است که در نيز وسيلهنيزه 
 رفتند و وي از آن براي کشتن پرودنسيا استفاده کرده استآرکادیو با آن به شکار ببر مي

 .(21 )همان:

 جای خالي سلوچ -ب
 : دارنديدر خانه سلوچ هم دوالبچه و صندوقچه وجود دارد که در آن ظروف و لباس نگه م

 .(56: 6816آبادي، )دولت« ها را برداشت و درون دوالبچه جا دادهاجر به چابکي ما» -

هاجر براي در امان ماندن  خاک نيز جاي مناسبي براي پنهان کردن است. مرگان و
 . کنندادي برده در جایي زیر خاک پنهان ميبها را به بيرون از آها از دست ساالر آنما

ي روستایي ایران جاي خواب در داخل خانه یا در پشت بام و حياط است. هادر خانه
  گررد از کرسي و لحاف نام برده شده است:در این رمان که بيشتر در زمستان مي

 هایش را زیر کرسي فرو برد ومرگان پيش آمد و پایين پاي پسر نوروز زانو زد و دست» -
ش خم شده و استخوان تيره پشتش از زبر صورتش را در گرماي لحاف ماالند. حاال پشت

 .(25 )همان: «پيراهن کرباس به عينه پيدا بود

 :هاي صحرایي استهم امکانات دارویي شامل گياهان و علبجاي خالي سلوچ، در 

هایي که تنها مادران خانه به آن آشنایند دو سه جور علب از سورا  سمبه« مرگان» -
 «و به کتري ریخت تا بجوشاند و بخورد ابراو بدهد خشک بيرون آورد در هم کفمال کرد

 .(72 )همان:
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 .(78 )همان:« ریختجوشانده گل خطمي و بنفشه و فلوس را به دهان پسر مي» -

با علي گناو آسيب دیده مرهم  مرگان براي کبودي بدن دختر  که در شب عروسي» -
 .(895: 6816آبادي، دولت)« کنددرست مي

نند. مرگان کيز مردم یا با پاي پياده یا با حيوانات بارکش سفر ميدر روستاي زمينج ن
آورد. از جمله امکاناتي که در رمان رفتن سلوچ را با پاي پياده در رهن خود مي

 شود. آبادي نام برده شده تنور است که براي پخت نان استفاده ميدولت

آبادي، )دولت« يده استخوابسلوچ در آخرین روزهاي اقامت در خانه لب تنور مي» -
6816: 6). 

رود و این زماني است که کار مياي است که براي حيوانات بهوسيلههم بند پوزه
خواهد که براي جدا کردن خواهند حيوان را از خوردن باز دارند. مسلمه از مرگان ميمي

 بند به او بزند:گوساله از پستان گاو پوزه

 « . آنجاست آن کنج بيخ چراغ موشيردار بيار بزن به پوزهبند را از سر ميخ ون پوزهآ» -
 .(26)همان: 

شود. در این زمان روستاها روشنایي به نام چراغ موشي هم نام برده مي ةدر اینجا از وسيل
 کنند. برق ندارند و از چراغ یا پریموس استفاده مي

 مشاغل  .8-5

 ؛قليمي در جاهاي مختلب تفاوت داردمشاغل روستائيان بسته به نوع آب و هوا و شرایط ا
در برخي روستاها دامداري رایج است و برخي دیگر کشاورزي و در مواردي هر دو شغل 
وجود دارد. در روستا ممکن است اهالي داراي مشاغل دیگري هم باشند. کارهایي مثل 

  ... .سازي، چاه کني، خشت مالي، هيزم کشي وساخت تنور، خانه

 ایيصد سال تنه -الف
مارکز در صد سال تنهایي از مشاغل روستائيان سخني نگفته است و مشخص نيست این 

بينيم که گاهي در گردان کولي را ميان دورهمکنند. در این رافراد چطور گرران مي
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دوره  .(و... 25، 62، 66: 6891فروشند )مارکز، ند و اجناس خود را ميوشدهکده پيدا مي
در این اقليم پریرفته شده است. اهالي به پرور  حيوانات و گردي به عنوان یک شغل 

ا را هانجامد و اجناس کوليها ميمایحتاج خود آن ةکشاورزي هم اشتغال دارند که به تهي
زیرا پولي در بساط ندارند. خوزه آرکادیو براي  ،خرندها مينيز به معامالت پایاپاي از آن

هاي طالي اورسوال کند یا از صندوق سکهمبادله ميها را ها یا حيوانخرید اجناس کولي
هاي هالي این روستا نيز همانند روستادارد. با این حال مشخص است که مشغوليات ابرمي

 است. و مصرف خانواده دیگر پرور  دام و کشاورزي در حد محدود 

ني و هاي چغندر و سيب زميها در باغچه درخت موز و سنجد وبوتهاورسوال و بچه» -
 .(68 )همان:« شدکاشتند و پشتشان از شدت خستگي راست نميبادمجان مي

« کندکند در زميني که کنار خانه است کار ميآرکادیو هم وقتي با ربکا ازدواج مي» -
 .(33)همان: 

ازگویي زیرا نویسنده نيازي به ب ،روي هم رفته مبحث شغل در این کتاب برجسته نيست
پردازد و رمان را با مارکز بيان جزئيات نيست و به آن هم نميآن نداشته است. هدف 
 شود. برد که بسياري از جزئيات در آن گم ميسرعتي زیاد پيش مي

 جای خالي سلوچ -ب

ها را سلوچ انجام آبادي از مشاغل زیادي در این رمان نام برده است که اکثر آندولت
اما کساني که فاقد زمين  ،نيز دامدارنددهد. کار اصلي اهالي کشاورزي است و برخي مي

ور مالي، کني، تنو دام هستند یا باید روي زمين دیگران کار کنند یا به کارهایي مثل چاه
 ... بپردازند. خشت مالي، قالي بافي،

 :کشاورزي است به همين جهت زمين داراي تادس است ،ترین شغل براي اهاليمهم

کرده حفظ کند با صاحب زمين و ي که بر آن کار ميمرگان براي اي که بتواند زمين» -
را حفظ کند با این وجود  خواهد به هر قيمتي آنشود و ميهایش درگير ميحتي با بچه
 (563: 6816آبادي، )دولت« گيرندرا از او مي ينشود و زمموفق نمي
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شته چ پسلوچ تنور مال، سلوچ ماني، سلوچ الروب، سلوچ دروگر، سلوچ تاق زن، سلو» -
 .(66 )همان: «کش، سلوچ نجار، سلوچ نعل بند

اده ها یا ابزار شغلي مورد استفاین مشاغل مربوط به روستاست که براي تعمير خانهة هم
هاي مهمي است که افراد خرده پا انجام است. کشاورزي و امور مربوط به آن نيز از شغل

روند ها ميچيني براي کندن چوب پنبه به سر زمينهاي سلوچ پا از فصل پنبهدهد. بچهمي
ها براي سوخت حمام یا نانوایي استفاده فروشند که از آنهاي جمع کرده را ميو پشته
 شود. مي

اقه پنبه شد. روي سچسبيد با آن یکي مياي بود به کار که ميدر سماجت کار کنه» ابراو -
برگ گلي بال گشاده و نيش در آن فرو  يمانست که روخميد به زنبوري ميچوب که مي
هاي او بود مکيد. انبر انگار ناخنمکيد شيره گل را شيره کار را ميمکيد ميبرده باشد. مي

 .(59 )همان:« و پنبه چوب انگار خاري که در پایش فرو نشسته است

رو  فبراي دستيابي به پول به فکر ود نيست جبيند در خانه ناني موعباس هم وقتي مي -
پا امروز پشته چوبم را » :افتد که قرار است از روي زمين جمع کندپشته چوبي مي

 .(63 )همان: «فروشمبرم ميان قلعه و ميفروشم. ميمي

گوید که همراه مادر  دنبال این مي رهاج ها خشک کردن تپاله گاو استیکي از شغل -
 .(35 )همان: اندکار رفته

ي فرو  اجناسي که در روستا موجود نيست رایج است و عباس گردي نيز براشغل دوره -
این کار اشتغال داشته و اجناسي چون: کله قند و چاي، سنجاق ا  بهزماني همراه دایي

 .(66 )همان: اندفروختهو الگوي را در دهات مي قفلي، سوزن خياطي، آبنبات پارچه

ه نشان از اوضاع بد اقتصادي آبادي در این رمان از مشاغل آورداطالعاتي که دولت
تائيان اند براي روسدهد که نتوانستههاي غلط مسئولين مياهالي روستا و همچنين سياست

محيط امن شغلي ایجاد کنند که مطابق جغرافياي روستا باشد و پراکندگي شغلي ایجاد 
نکند. در این رمان مشخص است که روي آوردن به برخي مشاغل از روي بدبياري و 

 داشتن امکانات کار روي زمين و نگهداري دام است. ن
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 . ابزار کار8-8

 صد سال تنهایي -الف
شغلي هم بيان نشده  ابزار ،بنابراین ؛مشاغل برجسته نيستند صد سال تنهایيچنانکه گفتيم در 

ه علت شود. در روستاها بتهيه مي ،گيرداست. ابزار شغلي متناسب با کارهایي که انجام مي
 شود. قاطر از حيواناتي است که دريله حرکتي از حيوانات بارکش استفاده مينبود وس

، اما گویا این حيوان در ماکوندو از اعتبار زیادي تواند خوب کار کندشرایط سخت مي
ه قاطر  را ب»خوزه آرکادیو  شود جز در موقعي کهبرخوردار نيست و صحبتي از او نمي

 .(62: 6891 کند )مارکز،ربا معامله مي با دو شمش آهن« چند بزغاله ةاضاف

هایي عبور هایش به ماامات از جادهخوزه آرکادیو براي رساندن نامهدر یک مورد هم 
 .(68: 6891 )مارکز، ها را به قاطرهاي پست برساندکند تا آنمي

رود بيش از این به ابزار کار پرداخته با توجه به هدف مارکز در این رمان، انتظار نمي
باشد. در این رمان شغل اهالي مطرو نيست، زیرا همه شبيه به هم و با شرایط یکسان هستند 

 ها مشخص نيست. و اختالفي در نوع زندگي با هم ندارند و فاير و غني ميان آن

 جای خالي سلوچ -ب
آبادي مشاغل را برجسته کرده و ابزار کار نيز به تبع آن داراي برخالف مارکز، دولت

ابزار کار در جاي خالي سلوچ شامل ابزار ابتدایي و پيشرفته است. به ده است. اهميت ش
اي خالي شوند. جشود بسياري از کار بيکار ميهمين دليل زماني که کشاورزي مکانيزه مي

ه هاي روستایي است. در ا ر اصالحات ارضي و تکه تکسلوچ بيانگر تغيير موقعيت خانواده
ابزار، امکانات و توانایي کار کردن روي زمين  ،فاير روستایي هايها، خانوادهشدن زمين
ا رها ها رفروختند و یا آنهایشان را به بهاي اندک ميبه همين دليل یا زمين و را نداشتند

 و بدین ترتيب ها جایي نبودآمدند. البته در شهرها هم براي آنکردند و به شهرها ميمي
 ند. ها بپيوندمعادن و کارخانه ومان و گرسنگان حاشيهگروه محر شدند درآنان مجبور مي

: 6816ادي، آب)دولت پدر سلوج فاط یک بيلچه تنور مالي برایش به ارث گراشته است -
76). 

افراد عادي روستا داراي امکاناتي محدود مثل قاطر براي باربري و انبر و بيلچه براي 
 شود. مد ميآکشاورزي هستند که اغلب در ا ر کار زیاد ناکار
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در  گوید که برودگيرد، ساالر به ابراو ميانبر خانه سلوچ خراب شده و ابراو بهانه مي -
 .(81 )همان: د به او بدهدبردار 6«پرخو»شان به زنش بگوید انبر دسته کوتاه را از خانه
 ند: کبار اهالي را بر دو  دارد و سخت کار مي در روستا اي مهم است کهقاطر وسيله 
  .(67 ) همان: «گرشتکند و ميقاطري پاها در باتالق گير کرده. جان مي» -

« بيل کهکيني»( و 66 )همان: «بيل و منگال و دستکاله و علفترا » چون ياز وسایل
رود و کار مي. اغلب این ابزارها براي کشاورزي بهشود( نيز نام برده مي52 )همان:
 . دهندۀ شغل غالب اهالي روستاستنشان

  :ها ماشين مکينه استآید. یکي از آنابزارهاي پيشرفته کشاورزي بعدها به ده مي
 .(583 )همان: «همراه پایيز، مکينه آمد» -

 .(561 آید )همان:تراکتور نيز همراه با مکينه مي -

ي کار را از سوی شود کهاستفاده ميکه براي شخم زدن زمين اي است وسيله مکينه نيز 
 مي کند. و از سوي دیگر برخي را از کار بيکارساده کرده 

مان سير پيشرفت ابزاري و همچنين تأ ير اصالحات ارضي را نشان رآبادي در این دولت
 داده به همين جهت تکامل ابزارها و مهاجرت جوانان به شهر را برجسته کرده است.

 گیرینتیجهبحث و 
مشخص آبادي دولت« اي خالي سلوچج»مارکز و  «صد سال تنهایي»دو رمان ة با ماایس
امل تعۀ اما نحو ،ها داراي شرایط یکساني استسرزمين ةشود زندگي روستایي در هممي
ها با آن تحت شرایط آب و هوایي و فرهنگي متفاوت است. مکان دهکده در هر دو انسان

ن ر رماد. رمان داراي جغرافياي بکري است که دست بشر کمتر در آن تصرف کرده است
 تر از ا ر مارکز است. مارکز بيشتر روياستفاده از آن پررنگ زمين و ةآبادي مسئلدولت

دهکده و کليت آن تمرکز دارد و اینکه براي اهالي تادس دارد و حاضر به ترک آن نيستند 
ن تفاوت در این دو رمان ای ،بنابراین. شودو این مکان کم کم تبدیل به شهري پيشرفته مي

امکانات در آن قرار دارد و در  ةه زمين در یکي محل زندگي است که کليوجود دارد ک

                                                            
 .دستدان، خرت و پرت 6. 
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توان زندگي دیگري منبع درآمدي است که جزوي از زندگي شده است و بدون آن نمي
 ،هاي هر دو رمان حاضرند براي حفط مکانکرد. شباهت نيز در اینجاست که شخصيت

 جان خود را از دست بدهند. 

اهالي این  و دهدراي به دست آوردن ابزار یکدیگر نشان نميمارکز جدال اهالي را ب
 آبادي جدال زیادي درندارند. در رمان دولت ،روستا بده بستاني که منجر به جدال بشود

 ميان اهالي وجود دارد و علت آن این است که فاصله طبااتي در این روستا زیاد است. 
 هایشان شبيهاند حتي خانهرا بنا کرده در رمان مارکز اهالي ماکوندو همه با هم دهکده

ل بَاز قِ کههم است و ارباب و رعيتي وجود ندارد و هر کا براي خود  تکه زميني دارد 
 کند. آن زندگي مي

هاست. فاوت دیگري که در این ميان وجود دارد در عدم دل کندن از دلبستگي
 خواهند دارایي اندکي نميقيمت چگي را دارند و به هيژآبادي این ویهاي دولتشخصيت

ل ئهاي مارکز به سادگي از کنار این مسااما شخصيت ،خود را حتي به طلبکاران بدهند
  .گررندمي

تعادل در آن برقرار است و  و شودآبادي در زمان حيات روستا آغاز ميدولت رماندر 
ه در پرتو آورد کید ميزند و اتفاقاتي را پدافتد که تعادل را بر هم ميپا از آن اتفاقي مي
ا در . امشودميهاي مردم منطاه و عامالن سياسي و اجتماعي آشکار آن بسياري از ویژگي
 ،دشوافتد و موجب کوچ تعدادي از جوانان مياي که اتفاق ميصد سال تنهایي حاد ه

 اي فرهنگي است و ارتباطي به سياست ندارد. مسئله
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