
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  184 -  165، 1395بهار و تابستان ، اول، شمارة ششمسال 

  بازنمايي مشاركت سياسي روستاييان و مهاجران روستايي 
  )1357- 1340(هاي دورة پهلوي دوم  در داستان

  *رضا ماليي علي
  **فهيمه موسويسيده 

  چكيده
 .است برانگيز بوده مناقشههاي سياسي همواره از مباحث  نقش روستاييان در فعاليت

بخشي از منابع پژوهشي از حضور پررنگ روستاييان و بخشي ديگر از انفعال آنان 
 بـراي  فقـط از منـابع   شـماري گوينـد و   شان سخن مي كارانه روحية محافظه دليل به

هدف پژوهش حاضر شناسـايي احكـام دو   . اند شده قائل نقشي روستايي مهاجران
مهـاجران   مشـاركت سياسـي روسـتاييان و    ةدر زمين »روستايي«و  »شهري«گفتمان 

يـابي بـه ذهنيـت روسـتاييان      بـراي دسـت  . اسـت  1357روستايي پيش از انقالب 
پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه      . انـد  عنوان منابع پژوهش انتخاب شده بهها  داستان

هاي دورة پهلوي دوم چگونه بازنمايي شده اسـت و   استانمشاركت روستاييان در د
ديدگاه نويسندگان روستايي در اين زمينه چه تفاوتي با نويسـندگان شـهري دارد؟   

چون آثار پژوهشي بـه همـان    نويسان شهري هم فرضية ما اين است كه آثار داستان
ب روستاييان نويسان روستايي اغل شود، اما بر اساس نظر داستان سه دسته تقسيم مي

توجهي ناشـي از روحيـة    اند كه اين بي و مهاجران به مسائل سياسي توجهي نداشته
  .شان نيست كارانه محافظه
ادبيات داستاني، گفتمان شهري، گفتمان روسـتايي، دورة پهلـوي دوم،    :ها واژهكليد

  .فعاليت سياسي

                                                                                                 

  mollaiynet@yahoo.com تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ةدانشيار پژوهشكد *
، )مسئول ةنويسند( فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه اسالمي، ايران تاريخ ارشد كارشناس **

fahimehmusavi.fm@gmail.com  
  4/11/1394 :تاريخ پذيرش ،30/8/1394: تاريخ دريافت



 ... بازنمايي مشاركت سياسي روستاييان و مهاجران روستايي   166

  مقدمه. 1
. رعيتـي قـرار داشـت    ــ  اربابروستاهاي ايران پيش از اصالحات ارضي تحت سلطة نظام 

روسـتاييان نيـز   . شدند ها مي كردند و مانع افزايش آگاهي آن اربابان روستاييان را استثمار مي
با توجـه بـه   . دادند منزوي و مستقل در اجتماعات كوچك به زندگي خود ادامه مي حالت به

ندرت به  بهروستاييان . پراكندگي روستاهاي ايران بين روستاها نيز ارتباط چنداني برقرار نبود
هـا هـم، در زنـدگي     داد، حتي تغيير حكومت رفتند و اتفاقاتي كه در شهرها رخ مي شهر مي

با ايـن وضـعيت بـديهي     .نياز از شهر بود روستا خودكفا و بي و كرد ها تغييري ايجاد نمي آن
  .توانست مشاركتي در امور سياسي داشته باشد نمي »روستايي«است كه 

ـتايي را از قيـد نظـام محدودكننـدة اربـابي آزاد و مشـاركت او را در       اصالحات ا رضي روس
ها روستاها بـه منـاطق ديگـر     با افزايش ارتباطات و احداث جاده. كردهاي سياسي ممكن  فعاليت

ـتا  دليل بهروستاييان . مرتبط شدند مهـاجرت  بـه شـهرها    هاافزايش جمعيت و كمبود كار در روس
در آن برهة زمـاني  . هاي سياسي قرار گرفتند و در معرض برخي اطالعات از جمله آگاهيكردند 
دنبال جذب روستاييان و مهاجران بودند، به تبليغ در ميان اين   بهكه  ،هاي مختلف سياسي گروه
  .كنددر مسائل سياسي ايفاي نقش توانست  ميبنابراين، از اين پس روستايي . ها پرداختند گروه
  
  پژوهش ةلئسم 1.1

هاي سياسي سـه رويكـرد متفـاوت ارائـه      نقش روستاييان در فعاليت زمينة آثار پژوهشي در
شماري از اين آثار نقش روستاييان و مهاجران را در به ثمر رسـيدن انقـالب مهـم    : كنند مي
نقشـي در انقـالب   شان  كارانه محافظهروحية  دليل بهبخشي ديگر روستاييان از نظر  ؛دانند مي

ديگر براي روستاييان سهمي قائل نيستند، اما حضـور پرشـور   اي  دستهو در نهايت  ؛نداشتند
يك از ايـن سـه رويكـرد      هيچدر . دانند ميثر ؤم 1357مهاجران را در به ثمر رسيدن انقالب 

مجموعه ( شهريزيرا آثار پژوهشي تحت تأثير گفتمان  ،شود ديدگاه روستاييان منعكس نمي
  .قرار دارند )شود رة روستا و روستايي در شهر وضع مياحكامي كه دربا

لة اصلي در اين پژوهش آن است كه بدانيم از نظر نويسندگان روستايي روستاييان و ئمس
معنـاي    ؟ البته اين بازنمـايي لزومـاً بـه   اند داشتهبه مشاركت سياسي مهاجران چه رويكردي 

چه اهميت دارد درك ذهنيت روستاييان در اين زمينه  تطبيق با واقعيت مطلق نيست، بلكه آن
اهميـت  . هسـتند هـا   داسـتان به اين هـدف بهتـرين منـابع پژوهشـي     يابي  دستبراي . است

ها در اين است كه مهاجران روستايي براي انتقال نظراتشـان بـه ايـن ابـزار گفتمـاني       داستان
ر نويسـندگان روسـتايي   صورت محدود دسترسي داشتند، به اين ترتيـب بـا بررسـي آثـا     به
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هـا از   داسـتان . صورت نسبي به ذهنيت روستاييان دربارة اين موضوع دست يافت توان به مي
توان به بازنمايي تاريخ اجتماعي و فرهنگي پرداخت  ها مي ند كه از طريق آنا ترين آثاري مهم

ثار داستاني كه آ اينمهم ديگر  ةنكت. تاريخي آگاه شد ةدورو از رويكردهاي مختلف در يك 
ها و سانسورها فضا و شـرايط حـاكم بـر     گيري توانايي آن را دارند كه حتي با وجود سخت

 .شكل مستقيم يا نمادين بـازگو نماينـد   دورة خود را منعكس كنند و مسائل زمانة خود را به
فكـر شـهري را بـه     خوبي تغيير نگرش روشن بههاي شهري  مثالً در پژوهش حاضر داستان

  .دهند زماني بازتاب مي  ةبرهاسي روستاييان در هر مشاركت سي
مشـاركت   :تا دريـابيم كـه  كنيم  مينقد و بررسي شان  زمانيها را با توجه به دورة  داستان

سياسي روستاييان و مهاجران روستايي چگونه بازنمايي شده اسـت؟ دو گفتمـان شـهري و    
كه آن دسـته از   وع دارند؟ و اينهايي در بازنمايي اين موض ها و تفاوت روستايي چه شباهت

  ترند؟ كنندة نظام معرفتي ما هستند، به كدام گفتمان نزديك منعكسآثار پژوهشي كه 
  
  ارچوب مفهوميهچ /روش تحقيق 2.1

دربـارة گفتمـان   ) Michel Foucault(در اين پژوهش از بعضي مفاهيم موجود در آراي فوكو 
)discours (فوكو همواره كوشيده است تا صداي اقشار فرودست جامعـه  . استفاده شده است

هاي گفتماني و نقش قدرت در ساخت دانش و نظام معرفتي  را بازتاب دهد و با بررسي رويه
همين دغدغه ديـده   مراقبت و تنبيهو  تاريخ جنوندر . شده ترديد ايجاد كند پذيرفتهدر اصول 

ا نكنـد و  كـ شهري اتهاي  گفتمانبه فقط آن است كه در اين پژوهش نگارنده نيز بر . شود مي
. آن را تنها واقعيت موجود نداند و سعي كند تصويري محسوس از تلقي روستاييان ارائه دهد

كنند واقعيت مطلق است، بلكـه از   چه روستاييان منعكس مي البته اين به آن معنا نيست كه آن
نظر نگارنده رويكرد روستاييان تنها بخشي از واقعيت را به همـراه ذهنيـت روسـتايي نشـان     

گاه آن را حيطة كلي : كند از گفتمان سه تعريف ارائه مي شناسي دانش ديرينهفوكو در . دهد مي
منـد   مثابة روية قاعـده  بهيزي از احكام؛ و در نهايت خواند؛ گاه مجموعة متما ها مي همة گزاره

احكامي كـه بـرآنيم تـا در پـژوهش     ). 118: 1393فوكو، (كه بر برخي از احكام داللت دارد 
حاضر به شناسايي آن بپردازيم، به دو گفتمان شهري و روستايي تعلق دارند كـه احكـام هـر    

  .دست خواهد آمد بهروستايي  هاي نويسندگان شهري و ها با بررسي داستان يك از آن
كاررفته در پژوهش است كه به ميزان حق تعريف  بهيكي از مفاهيم  »گفتمان به يدسترس«

ترديدي نيسـت كـه روسـتاييان    ). 92- 89: 1388ميلز، (بر اساس قدرت هر گروه اشاره دارد 
دسترسـي  تـر از شهرنشـينان بـه ابـزار گفتمـاني       دليل نداشتن سواد كافي و قدرت الزم كم به
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اند تنها ده  نويسي كه به مسائل روستاييان در دورة پهلوي توجه كرده از شصت داستان. داشتند
ند، اين در حالي است كـه در دورة پهلـوي جمعيـت روسـتاييان بـيش از      ا نويسنده روستايي
كلـي   بـه تري چون آثار پژوهشـي   يددسترسي روستاييان به ابزار گفتماني ج. شهرنشينان بود

هايي  تدريج با آموزش بهيافت،  است، زيرا اگر روستايي هم به محافل دانشگاهي راه ميمنتفي 
  .كرد ديد، احكام گفتمان غالب يعني گفتمان شهري را تكرار مي كه مي

بـار نحـوة مشـاركت روسـتاييان و      نخسـتين كوشد تا در اين پژوهش بـراي   نگارنده مي
هـايي كـه    بـر اسـاس داسـتان    ،1357انقـالب  هاي سياسـي پـيش از    مهاجران را در فعاليت

. به تصوير بكشـد  ،بر اساس ديدگاه خود آنانتر  دقيقشكل  بهاند و  نمايندگان روستا نگاشته
در عين حال با بررسي آثار شهري تفاوت دو ديدگاه شهري و روستايي و نقش هر يـك در  

  .ساخت معرفت كنوني ما را نشان دهد
  
  پيشينة پژوهش 3.1

ي در ييان و مهاجران روستايي مشاركت سياسي روستايچ پژوهشي با هدف بازنماتاكنون هي
دهنـدة   بازتـاب كـه   ،تاريخيهاي  پژوهشاما در . است انجام نشدهدورة پهلوي هاي  داستان

مقايسة دسـتاورد ايـن آثـار    با . ند، آثار مختلفي تدوين شده استا دانش ما دربارة اين بحث
نقـش دو گفتمـان را   توانيم  ميي دو گفتمان شهري و روستايي هاي داستان پژوهشي با گزاره

  .در ساخت دانش موجود دريابيم
به مشـاركت سياسـي روسـتاييان    هي جتواند  آثار پژوهشي كه قبل از انقالب نوشته شده

گروهـي كـه از نبـود    : شـوند  و آثار بعد از انقالب خود به سه گـروه تقسـيم مـي   اند  نداشته
گويند؛ گروهي كه بين روسـتاييان و   سياسي سخن ميهاي  فعاليتروستاييان و مهاجران در 
، اما اند نداشتهنقشي ها  جريانها روستاييان در اين  اند و از نظر آن مهاجران تفكيك قائل شده

انـد؛ و دسـتة آخـر پژوهشـگراني كـه بـر نقـش         نقالب شركت كردهمهاجران روستايي در ا
  .تأكيد دارند 1357روستاييان و مهاجران در به ثمر رسيدن انقالب 

طبقات اجتماعي، دولت و انقـالب  گيرد  ترين منابعي كه در گروه نخست قرار مي از مهم
ند كه در نهايت به بر اشرف و بنوعزيزي از ابتدا جريان را به نحوي پيش مي .است در ايران

هـاي سياسـي    ها روسـتايي و مهـاجر روسـتايي در فعاليـت     آناز نظر . خواه برسند دل ةنتيج
مشاركتي نداشتند، زيرا وضعيت كلي روستا در نتيجة اصالحات ارضي بهبـود يافتـه بـود و    

 ،106- 104: 1388اشـرف و بنـوعزيزي،   (دليلي براي نارضايتي از حكومت وجود نداشـت  
115، 207 -208، 215، 223 -224 ،229 -232.(  
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توان به آبراهاميان، هوگالند  گيرد، مي از جمله افرادي كه آثارشان در گروه دوم قرار مي
)Hooglund(،  و فوران)John Foran (دهقانـان «با عنوان اي  مقالهآبراهاميان در . اشاره كرد 
از . گويـد  ايراني سـخن مـي   از داليل انقالبي نبودن روستاييان »معاصر رانيا در يرانقالبيغ

توانستند جنبشي برپا كنند، چـون دهقانـان متوسـط اكثريـت      نظر آبراهاميان روستاييان نمي
او انقـالب را طبقـة    از نظـر ). 105- 56: 1376آبراهاميان، (دادند  روستاييان را تشكيل نمي

ويژه كارگران سـاختماني پـس از    به، اما پيوستن فقراي شهري اند كردهمتوسط شهري آغاز 
در به نتيجه رسيدن انقالب تأثيرگذار بوده است و بسياري از شهداي انقالب  1357خرداد 
گويد و بـر   چنين از نفوذ روحانيان در ميان مهاجران سخن مي وي هم. اند بودهنشين  حاشيه

م بـوده اسـت   اين باور است كه اين نفوذ پس از انقالب در به قدرت رسيدن روحانيان مه
  ).662- 659، 632- 630: 1388آبراهاميان، (

هوگالند كه چند سالي قبل و بعد از انقالب در روستاهاي اطراف شيراز مشغول تحقيق 
دار  دهقانان ثروتمند طـرف : كند و مطالعه بود روستاييان و مهاجران را به سه دسته تقسيم مي

رفتند و مدافع انقالب بودند؛  به شهر ميحكومت؛ تعدادي از روستاييان كه هر روز براي كار 
اهللا خميني و شـاه قائـل    و اكثريت روستاييان كه كاري به سياست نداشتند و فرقي ميان آيت

در تظاهرات شهري داشتند و اسالم سياسـي  اي  فعاالنهاز نظر او مهاجران مشاركت . نبودند
  ).262- 247: 1381هوگالند، (ها به انقالب داشت  نقش مهمي در جذب آن

فوران براي فرهنگ ديني مسلط بر مهاجران روستايي در جذب ايـن افـراد بـه انقـالب     
در ميان كارگران اعتصـابي توجـه   گرا  چپچنين، به نفوذ افكار  هم .قائل استي يبسزانقش 

 ،492: 1392فـوران،  (شـود   نميدارد، اما هيچ نقشي براي روستاييان در جريان انقالب قائل 
499 -500، 554 -555، 570 -573.(  

شوند و بيش از  سومين گروه از پژوهشگران تفاوتي ميان مهاجران و روستاييان قائل نمي
مرتضوي مشـاركت  . كنند هر چيز بر نقش مذهب در جذب روستاييان و مهاجران تأكيد مي

داند و دليل اصلي مشاركت مهـاجران   كننده مي  تعيينرا روستاييان در به ثمر رسيدن انقالب 
  ).232- 229: 1383مرتضوي، (داند  ها مي نفوذ روحانيان بر آنرا 

برخي از پژوهشگران نيـز معتقدنـد كـه مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهر و زنـدگي در         
ايـن گـروه بـه مشـاركت     . ها اين افراد را به نيروي ذخيرة انقالب تبديل كرده است حاشيه

؛ 18: تـا  خسروي، بـي (كنند  و تظاهرات نيز اشاره ميها  راهپيماييروستاييان و مهاجران در 
؛ 407- 404: تــا ؛ گازيورســكي، بــي 82- 81: 1377پــور،  ؛ رفيــع77: 1360خســروي، 

  ).146، 134: 1358؛ هليدي، 293 ،131- 129 ،66: 1359، مؤمني؛ 271: 1382زاده،  لهسائي
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هـا   ارضي زندان ازكيا در كتاب خود به اين نكته اشاره كرده است كه در دورة اصالحات
هـا پـيش از رسـيدن اصـالحات بـه       شده بود، زيـرا بسـياري از آن   از روستاييان شورشي پر

از ديـدگاه  ). 116: 1365ازكيـا،  (روستايشان از پرداخت بهرة مالكانه خودداري كـرده بودنـد   
روستاييان اغلب سياسي نيستند، اما معدود روستايياني كه سياسي  ،برخي ديگر از پژوهشگران

از سـوي  ). 46: 1372خسـروي،  (هاي سياسـي دارنـد    شوند حضوري پررنگ در فعاليت مي
در ميـان روسـتاييان   هـا   جنـبش دليل شكست جنبش مصدق را گسـترش نيـافتن    ، ويديگر
براي مهاجران روسـتايي  ) Nikki Keddie(در اين ميان، كدي ). 76: 1360خسروي، (داند  مي

علـوي در   عبـاس  ). 363- 362: 1369كـدي،  (گيرد  ميدر نظر  1357نقش مهمي در انقالب 
كند كه البتـه   به اعتصابات مهم كارگران در دورة محمدرضا شاه اشاره مي» كارگرطبقة «مقالة 

  ).345- 341، 337: 1391مقصودي، (ماندند  دليل سركوب شديد عموماً ناكام مي به
  
  منابع اصلي 4.1
از ميـان  . شـوند  منابع اصلي اين پژوهش محسوب مـي ها  داستانطور كه اشاره كرديم  همان
داستان كه  34داستان كه دربارة روستا و مهاجران روستايي در شهر نگاشته شده است،  251
اند گـزينش و بـه    مشاركت سياسي روستاييان و مهاجران روستايي را منعكس كردهنوعي  به
داستان از آثار نويسندگاني با خاسـتگاه شـهري و    20از بين اين آثار  .ها استناد شده است آن
هـا   كه دربارة اين داستاناند  شدهداستان از آثار نويسندگاني با خاستگاه روستايي انتخاب  14

شده در مقطع زماني اين پژوهش،  نگارشهاي  عالوه بر داستان .مفصالً سخن خواهيم گفت
بـه درك   ها تا بتوان از طريق آناند  شدهنيز مطالعه و بررسي  1340استاني پيش از دهة آثار د

از طرف ديگر، بـر  . فكران به مشاركت روستاييان دست يافت بهتري از تحول ديدگاه روشن
نيز تأمل بسيار صورت گرفته است، زيرا  اند شده  نگاشته 1357كه پس از هايي  داستانروي 

ها نيـز ايـن دورة    و نويسندگان آناند  كشيدهانِ پيش از انقالب را به تصوير اين آثار روستايي
ها به  قابليت آن را دارند كه بتوان از طريق آنها  داستاناز طرفي، اين  .اند زماني را درك كرده

  .اطالعات مهمي دست يافت
  

  ها داستان در ياسيس يها تيفعال در مهاجران و انييروستا نقش يبازنماي ةنحو يبررس. 2
اول آثار  ةدست: شوند شده در پژوهش حاضر به دو دستة عمده تقسيم مي بررسيهاي  داستان

هـاي   نويسندگان شهري و دستة دوم آثار نويسندگاني با خاستگاه روستايي كه خود به گروه
  .شوند مختلف تقسيم مي
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  ياسيس يها تيو مهاجران در فعال انيياز نقش روستا يشهر سندگانينو ييبازنما ةنحو 1.2
هـاي شـهري خـود بـه سـه گـروه تقسـيم         شود، داستان كه در جدول ذيل مشاهده مي چنان
كـه بـر اسـاس رونـد      ،البته اشاره به اين نكته ضروري است كه دو گـروه نخسـت  . اند شده

  .ذيل يك عنوان بررسي خواهند شد ،اند شدهتاريخي بررسي و تفكيك 
مشاركتآثار شهري كه به  

سياسي روستاييان و مهاجران در 
 مسائل سياسي اشاره دارند

هاي  فعاليتآثار شهري كه به 
 سياسي مهاجران اشاره دارند

 روستايي كه شهري آثار
 كار محافظه و منفعل را

 دهند مي نشان

پيش از دهة 
1340  

 )1326(مردگيله
  )1331( رعيت دختر

 )1326(زيرابيها
  )1326( زده خزان درة
 )1327(صورتيالك

 -  

  )1348( سالهمانتابستان )1342(تنگسير  1340دهة 
 )1348(پاييزدرعاشورا

  )1347( پاييزيهاي قصه

  1350دهة 

 )1350(هاغريبه ـ
  )1350( بومي پسرك
  )1352( عبدو
  )1356( سايه به سايه

 )1357(پريشاني

) 1350( مهرگـان باد ،باد
 زير، )1352( نشينان اجاره
ــر ــي چت ، )1352( كرباس
ــبر ــوب صـ ، )1352( ايـ

  )1356( آشغالدوني
  -  )1368(باددرچراغاني ـ 1350پس از دهة 

  هاي سياسي موافقان مشاركت روستاييان و مهاجران در فعاليت 1.1.2
  1340پيش از دهة  1.1.1.2

سياسـي  صـحنة  كه حزب توده در  ،1332مرداد  28پس از سقوط رضاشاه تا كودتاي 
ال بـودن روسـتاييان و   عـ هاي فارسـي بـا مضـمون ف    فعاليت داشت، نخستين داستانايران 

و  ،احمـد   اي، علـوي، آل  نـويس تـوده   سـه داسـتان  . شدمهاجران در مسائل سياسي نگاشته 
از  صـورتي  الك و ،زده انزخـ  درة، زيرابيها، رعيت دختر، مرد گيلهآذين، در پنج داستان  به

گوينـد؛   گرايش روستاييان و مهاجران روستايي به احزاب و مبارزات دهقـاني سـخن مـي   
نداشـتند، بلكـه در جهـت اهـداف حـزب نگاشـته       ريشـه  ها در واقعيت  البته، اين داستان

را در دورة  صـورتي  الكو ، زده خـزان  درة، زيرابيهااحمد كه سه داستان  آل مثالً، . شدند مي
ده منتشر كرد، با جدا شـدن از حـزب ديگـر ايـن مضـمون را      عضويت خود در حزب تو
 زمين نفرينكه به روستا ارتباط دارند، از جمله اش  بعديهاي  تكرار نكرد؛ حتي در داستان
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. پـردازد  يمـ  ياسـ يس يهـا  تيـ در فعال انييتنها سه داستان به نقش روسـتا  1340 ةدهدر 
: 1348 ،ييتقـوا ( زييپـا  در عاشوراو ) 58- 57: 1348 ،ييتقوا( سال همان تابستان يها داستان

 و تظـاهرات  در كـه  دنـ كن يمـ  اشـاره  چـپ  احـزاب  بـه  ليمتما مهاجرِ كارگران به) 55- 52
 بـه  يا اشـاره  هـا  داستان نيدر ا. حضور داشتند مرداد 28 يكودتا از شيپ ياسيس يها تيفعال

 يزمـان  ةبرهـ  نيـ ا در كـه  فـرض  نيا با نگارنده. شود ينم افراد نيا بودن يشهر اي ييروستا
تايي داشـتند  روسـ  يپـدران  زيـ ن يو اغلب كـارگران شـهر   اند بوده ييروستا كارگران دوسوم

كـه كـارگران ايـن     دليـل ايـن   بهو ) 111: 1388؛ اشرف و بنوعزيزي، 43: 1357ساروخاني، (
اسـت كـه   معتقـد  هـاي مخصـوص مهـاجران فصـلي اقامـت دارنـد،        در خوابگـاه ها  داستان

اين دو . اند داشتهسياسي حضور هاي  فعاليتند كه در ا روستاييانيها  داستاناين هاي  شخصيت
) 1342( ريتنگسـ ولي در داسـتان   .سياسي مهاجران اشاره دارندهاي  فعاليتاثر به مبارزات و 

. شـود  تايي فعاليت حزبي ندارد، بلكه در قالب قهرمـاني مبـارز بـه تصـوير كشـيده مـي      روس
، هـر سـه نفـر    بـرد  مياند دست به تفنگ  شيرمحمد روستايي كه سه شهري پول او را خورده

  ).170- 136: 2536چوبك، (ايستد  كشد و در مقابل نيروهاي حكومتي مي ها را مي آن
گـرايش يـا حتـي تـالش احـزاب در جهـت جـذب         اثري از 1340هاي دهة  در داستان

ايجـاد كنـد،   توانست  مياين سكوت با وجود شوري كه اصالحات ارضي . روستاييان نيست
تمـام   1340 نظر نگارنده با آغـاز اصـالحات ارضـي در دهـة     به. رسد نظر مي بهكمي عجيب 

تا متمركـز  تالش نويسندگان بر روي بيان تأثيرات اصالحات و مشكالت روستاييان در روسـ 
دستگيري و  1343و از شد فرما  حكمكمي بعد با تثبيت موقعيت شاه ديكتاتوري مجدداً  .شد

بنـابراين، ديگـر امكـان    ). 283: 1387كاتوزيـان،  (صورت گسترده آغاز شد  بهتبعيد مخالفان 
جالـب  . پرداختن به تأثير اصالحات ارضي بر آزادي روستاييان و مشاركت سياسي آنان نبـود 

فضاي زماني . شوند در فضاي تاريخي ديگري تعريف مي 1340دهة كه هر سه داستان است 
وقـوع   بههم در دورة قاجار  ريتنگسدو داستان نخست مربوط به پيش از كودتاست و داستان 

  .دهد آور اين دهه خبر مي و اين تغيير فضاي تاريخي از شرايط سياسي خفقانپيوندد  مي
  1350دهة  3.1.1.2
تدريج، از اهميت اصالحات ارضي كاسته شد و مبارزات سياسي  به، 1340دهة  از اواخر

با حملة سـيزده مـرد مسـلح بـه ژانـدارمري       1349بهمن  19از . در مركز توجه قرار گرفت
ايـن  ). 591: 1388آبراهاميان، (شود  هاي چريكي آغاز مي سالة فعاليت هشتسياهكل دوران 

توانسـت بـه دور شـدن     اصـالحات ارضـي مـي    موضوع از طرفي با دور شـدن از فضـاي  
هـاي   شد و تعداد داستان شود كه در واقع چنين هم منجر فكران از پرداختن به روستا  روشن
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هـاي سياسـي    از طرفـي بـا افـزايش فعاليـت     و مرتبط با روستاييان در روستا كاهش يافـت 
يـز بـر تعـداد    در واقعيـت ن  و بايست مهاجران روسـتايي را وارد فضـاي انقالبـي كننـد     مي

  .هايي با اين مضمون افزوده شد داستان
، )162- 144: 2536محمود، ( يبوم پسرك، )100- 99: 1352، مؤذن( عبدوهاي  در داستان

مهــاجران ) 64- 62: 1357رهبــر، ( يشــانيپرو  ،)91 ،80، 64- 63: 1358مســجدي، ( رهيــجز
هـا و   ايـن افـراد فعاالنـه در اعتصـاب    . بينيم كه به احزاب گرايش دارنـد  روستايي را مي

حزبي نيستند، اما در حال مبارزه بـا   ها بهيغرروستاييان داستان . كنند مبارزات شركت مي
 سـازد  در واقع، نويسنده از نعمـت روسـتايي قهرمـان مـي    . شوند حكومت نشان داده مي

  .)29-15: 2536محمود، (
نشينان به  كند و در پايان حاشيه نشيني به فعاالن سياسي كمك مي حاشيه هيسا به هيسادر 

اي به روستايي  در اين داستان اشاره .)92- 90: 2536ساعدي، (پردازند  مبارزه با حكومت مي
بودن شخصيت اصلي داستان نشده است، اما نگارنده با توجه به آثار ساعدي كه بسياري از 

و ) خنـدان  تاتـار و  ،لـرز  و تـرس ، ليـ ب راناعـزاد ماننـد  (روستا روستايي در  زمينةها در  آن
 هـا  هـايي كـه در آن   انـد و نيـز داسـتان    نوشـته شـده  ) گـدا مثل (مهاجران روستايي در شهر 

) تگـاه يعافو  گـران يد حضـور  در آرامشمانند (برند  هاي شهري به روستا پناه مي شخصيت
كـه در اغلـب آثـار     از طرفي، با توجه بـه ايـن   .داند ميشخصيت اصلي داستان را روستايي 

نشـينان   ، حاشـيه انـد  شـده هـا عمومـاً روسـتاييان شـناخته      نشـين  داستاني و پژوهشي حاشيه
در پايان داستان هم مبارزة . مهاجران روستايي قلمداد كردتوان  ميهاي ساعدي را نيز  داستان

تـوان گفـت    ؛ از اين رو، ميشود مينشينان با مأموران دولتي به تصوير كشيده  جمعي حاشيه
  .اين داستان به حضور مهاجران روستايي در مبارزات اشاره دارد

شـود؛ بعـدها    تبليـغ مبلغـان حـزب تـوده در روسـتا توصـيف مـي        ها هيهمسادر رمان 
  .كند مياي با ريشة روستايي از اين نوع تبليغات انتقاد  نويسنده

 خـوش  درختـان  ةساي...  ها دهكده نزديكي تا رانيم مي...  هستيم تر بيش هم نفر صد گاهي
 ديگـر  هـم  دور شـود  مي كه ظهر...  كنيم مي بازي مرغ تخم. است خوش ها سبزه بوي. است
 سرشـان  و ترند بزرگ ما از كه ها بچه از بعضي بعد،...  ريزيم مي هم رو را غذاها. نشينيم مي
 با كنند مي بنا و ها باغستان تو و مزارع تو مجاور، دهات تو افتند مي راه است كار تو تر بيش
 ييروستا كه زنند مي حرف زمين از. دهم مي گوش هايشان حرف به. زدن حرف يانيروستا
 و بخـور  قدر به ساالنه كه زنند مي حرف زارع سهم از. بكند جان رويش ارباب نفع به بايد

 و دوا و بهداشـت  از. ندارند مدرسه كه زنند مي حرف دهاتي هاي بچه از. نيست هم نميري
  ).178- 177: تا يبمحمود، ... ( زنند مي حرف امالك تقسيم و درمان
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  1350 ةده از پس 4.1.1.2
 در ييروسـتا  مهـاجران  فعـال  حضور شاهد باد در يچراغان داستان در فقط دهه نيا در
 كه ندا داستان نيا مهاجر تيشخص سه علوان و ،رسول رآهن،يش. ميهست ياسيس يها تيفعال
 زيـ ن داستان نيا اما). 112 ،57 ،49 ،18 ،17 ،11: 1368 ،يآقائ( كنند يم شركت مبارزات در
  .شود يم تيمرداد روا 28 يكودتا از شيپ و توده حزب يها تيفعال انيجر در

و  انييروسـتا  يِو فـرد  ي، حضور جمعـ 1350 ةاز ده شيپ يها داستان ةدربار مهم نكتة
و پس از آن فقط حضـور پرشـور    1350 ةده يها اما در داستان .مهاجران در مبارزات است

در واقع، در آثـار   .شود يم ييبازنما ييمهاجر روستا يِمشاركت فرد ايو  ييمهاجران روستا
 ياسيس مسائل از يكل به روستا در ساكن انييروستا 1340 ةده از پس يشهر سانينو داستان
آثار ( يپژوهش آثار از يبرخ مانند كه گرفت جهينت نيچن توان يم پس. شوند يم گذاشته كنار

 و انييروسـتا  مشـاركت  زيـ ن يداسـتان  آثار در ياسيس مشاركت موافقان) 1350 ةده از شيپ
 و انييروسـتا  انيـ م) 1350 ةدهـ  از پـس آثـار  ( گريد يبرخ اما دهند، يم بازتاب را مهاجران
  .اند داشته ياسيس تيفعال مهاجران فقط ها آن نظر از .شوند يم قائل كيتفك مهاجران

  هاي سياسي مخالفان مشاركت سياسي روستاييان و مهاجران در فعاليت 2.1.2
  1340دهة  1.2.1.2

تـوجهي   اصالحات ارضي به بهبودي وضـع روسـتايي و در نتيجـه بـي     ،نظر برخي  بهبنا 
چنـين،   هـم ). 232: 1388اشـرف و بنـوعزيزي،   (شـد  منجـر  روستاييان به مسـائل سياسـي   

كه ايجاد كرد، باعـث شـد تـا روسـتاييان در سـركوب      اي  اوليهحات ارضي با رضايت اصال
كه برخي از پژوهشگران از آن با عنوان كودتاي  ،1341بهمن  6فكران پس از رفراندوم  روشن

هـا   در داستان). 281- 278: 1359، مؤمني(اهرمي در دست حكومت باشند ، كنند سياه ياد مي
در اواخر  ،يك داستانفقط توان مشاهده كرد، اما  نيز همين واكنش به اصالحات ارضي را مي

نگارنده نظر  بهمنعكس كرده است، زيرا را سياسي هاي  فعاليت، نبود روستاييان در 1340دهة 
 هـا در روسـتا هسـتند و از جـذب     هنوز منتظر شروع جنبش 1340فكران دهة  تر روشن بيش

اسـت كـه    1340تنهـا داسـتان دهـة    ) 1347( يزييپـا  هـاي  هقصـ . انـد  روستاييان نااميد نشده
اين داسـتان  . دهد فكران نشان مي چون اهرمي در دست دولت و عليه روشن روستاييان را هم

با آتـش زدن زنـدان    هايرابيزروستاييِ داستان . است ،احمد اثر آل ،هايرابيزدر تقابل با داستان 
سـاختمان زنـدان را    يزييپـا  هـاي  هقصاما روستاييان ). 31- 18: 1357احمد،  آل(ند ك فرار مي
). 14- 7: 1358الهـي،  (شوند  جا حبس مي فكران در آن همراه روشن و خود بهكنند  ميتكميل 
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هـاي سياسـي در    فكران براي ورود روستاييان به عرصة فعاليت داستان نخست از اميد روشن
به نقش  1340فكران دهة  داستان دوم به نگاه منفي برخي روشنگويد و  سخن مي 1320دهة 

  .فكران اشاره دارد تر بر روشن ها بر فشار بيش روستاييان و تأثير آن
  1350دهة  2.2.1.2
صورت منفعل  بهكه روستايي و مهاجر را يا  است شدهپنج داستان نگاشته  1350در دهة 

بـه توصـية    مهرگـان  باد باد،دانشجوي روستايي داستانِ . دهند و يا عامل حكومتي نشان مي
  ).11- 9: 1381  ابراهيمي،(كند  اش همواره از مسائل سياسي دوري مي خانواده

 هـيچ  تـو «: دربـارة سياسـت چنـين اسـت     يكرباسـ  چتـر  ريزديدگاه كارمند روستاييِ 
 نـيس  درد كـه  سـري  ميگه كه معروفيه مثَل برادر دارم چيكار نكردم، دخالت هم ماجرايي

داسـتان   وبيـ ا صـبر  .)13: 1352 ذن،ؤم( »؟ها متصاب اعتصاب اين از. ببندم دستمال چرا
انـد   كـرده دل خـوش   يدزد دلـه ندارنـد و بـه    يانقالب يةاست كه روح ييروستا انيمعدنچ

قـرار دارد و مـدام از    زده خـزان  ةدراين داستان در تقابل با داستان ). 62- 51: 1358الهي، (
  :گويد فكران دربارة كارگران سخن مي تصورات واهي روشن

 ةفاصل واقعيت، و زديم مي كه نابي و خالص هاي حرف ميان كه ديدند مي  ... بودند رفقا گر
 بخورد، گره دانم نمي دانايي، با شان خشم اگر’ :گفت مي پرويز. است آوري چندش و زشت
 را تراكتـور  سازد، مي را ماشين برد، مي باال را ديوار شكند، مي را كوه نيرويش بشود، طوري

 من پاهاي روي ها همين ‘... را دنيا تواند مي حتي سازد، مي را زندگي آورد، مي در حركته ب
  .)61: 1358الهي، ( داشتم شان دوست همه اين كه جانورها همين افتادند، مي

اميد واهي طبقة متوسط به شروع انقالب از سوي روستاييان بـه   نانينش اجارهدر داستان 
  :شود تصوير كشيده مي
 بـود  ريختـه  جـا  جابه ها اتاق نور و بود شده باز درها ةهم الي...  زد زنگ آسانسور تلفن
 بـود  اول ةطبقـ  مستأجرين از يكي...  بودند كشيده گردن همه مستأجرين و روها راه كف
 فريـب  آقـا ’ زد مي حرف داد مي خشونت بوي كه خفه صدايي ته و روستايي لحني با كه

 ‘... آبـاداني  نه داره آب نه كه فسقلي اتاق يه خاطره ب ام شده بدهكار عمرم ةهم...  فريب
  ).126- 125: 2536محمود، (

  12شكلي نمادين بـا   بهطبقه كه  12داستان نماديني است كه در ساختماني  نانينش اجاره
اصالحات ارضي اصل اولِ انقالب سـفيد  . افتد اتفاق مي كند مياصل انقالب سفيد مطابقت 

ديگر  طبقات توجه وها  كشيدن سرك .گيرند مياست، پس روستاييان هم در طبقة اول قرار 
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اشاره  انقالب شروع براي فكران از روستاييان انتظار روشن به اول ةطبقبه فريادهاي مستأجر 
شدن صداي روستايي ساكنان طبقات ديگر را متوجه   سرانجام، گذاشتن گوشي و قطع. دارد

شود  نشيني جاسوس دولت مي فرد حاشيه يآشغالدوندر داستان . كند ميبيهودگي انتظارشان 
اشـارة مسـتقيمي بـه     هيسـا  بـه  هيسـا در اين داستان مانند داسـتان  ). 198: 2536ساعدي، (

شود، اما به همان داليل كه پيش از اين بيان شد،  بودن شخصيت اصلي داستان نمي  روستايي
  .ايم دانستهاين شخصيت را نيز روستايي 

، نااميـدي برخـي از   انـد  شـده چـاپ و منتشـر    1356تـا   1347اين شش داستان كـه از  
در واقـع، برخــي از  . كننـد  فكـران را از همراهـي سياسـي روســتاييان مـنعكس مـي      روشـن 

منتظر  1340و در دهة آيند  ميشمار  بهفكر  كه اغلب از طبقة متوسط و روشن ،نويسان تانداس
دنبال  بهانفعال اكثريت روستاييان  ةمشاهد، با اند بودهواكنشي از سوي روستاييان و مهاجران 

كاري  از محافظه 1350هاي دهة  داستان دليل،؛ به همين اند برآمدهتوجيه و تحليل اين انفعال 
اثـري شـهري كـه انفعـال      1350پس از دهـة  . گويند روستايي و مهاجر روستايي سخن مي

  .شود نميروستايي را نمايش دهد ديده 
  
  ياسيس يها تيو مهاجران در فعال انيياز نقش روستا ييروستا سندگانينو ييبازنما 2.2
 روستايينويسندگانهايداستان  

  )1336( نامرئيمخفي كميتة ،)1336( ماافتادةعقبچلچراغقضية،)1306(كارگرسياهروز 1340 دهة از پيش
 )1348(بانگاواره  1340 دهة
 آقاي ،)1354( گوشواره ،)1358( دهقانان،)1355(كوهماديانفرازبرچراغي؛)1355(علو  1350 دهة

  )1356( پاجوش ،)1353( اميدي
  )1374(جغد پايان ،)1372( خسبرزخ،)1363(كليدر،)1384(نيستيدغريبهكهشما 1350 دهة از پس

  1340پيش از دهة  1.2.2
روستايي است كه مهاجر روسـتايي  اي   نويسندهاز   نخستين داستان) 1306( كارگر اهيس روز

بختيار، مهاجر روستايي داستان، تنها بـراي داشـتن   . دهد را در جريان امور سياسي نشان مي
در ايـن داسـتان   ). 71- 70: 1306خـدادادگر تيمـوري،   (پيوندد  حامي به يكي از احزاب مي

سـقوط  پـس از  . شـود  مهاجر روستايي مشاركت سياسي ندارد و بدون باور عضو حزبي مي
نويسـان روسـتايي بـا چنـين      مرداد هيچ داسـتان ديگـري از داسـتان    28رضاشاه تا كودتاي 
  .شود مضموني منتشر نمي
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هـاي سياسـي را در قالـب دو     پس از كودتا، ابوالقاسم پاينده برداشـت خـود از فعاليـت   
كـه   اهـالي روسـتا از ايـن    مـا  ةافتـاد  عقـب  چلچراغ يةقضدر داستان . كند ميداستان مطرح 

؛ بنـابراين،  انـد  ناراضـي شـود   محالت ديگر وارد مراسم ميهاي  چلچراغچلچراغشان عقبِ 
ماندگي خود را اصالح كنند؛ حتي يكـي از مراجـع تقليـد     كنند تا عقب مي  شروع به فعاليت
روستا آن را گوي  لهئمسشود ساختگي بوده و ميرزاي  كند كه بعد معلوم مي فتوايي صادر مي
ها، باز هم چلچراغ محله در انتهـاي صـف قـرار     وجود تمام اين تالشبا . جعل كرده است

زيرا نمايندة مضطرب محل كه با هدايايي نزد حـاكم رفتـه    ؛)35- 1: 1336پاينده، (گيرد  مي
خواهـد،   بود تا موقعيت چلچراغ محله را بهبود بخشد، در پاسخ به پرسش حاكم كه چه مي

سال آخر همه بميدان ميرفت امسال بايد عقب همه كه هر ...  چلچراغ محله«: گويد ميچنين 
نتيجه ماند، فقط پول و وقت  ها بي و با اين جمله تمام مبارزات و فعاليت) 32: همان(» برود

  .مردم بيهوده تلف شد
مـاجراي گـرايش نوجـواني روسـتايي اسـت كـه از سـر         ينـامرئ  يمخفـ  ةتيكمداستان 

كه هدف خاصي را دنبال  جوان بدون اين اين. كنجكاوي به حزبي مذهبي روي آورده است
از طرفي، اين حزب كه معلوم نيست چيسـت و  . شور و شوق فعاليت حزبي دارد فقطكند، 

دنبـال حـل    بـه اكثر اعضـاي آن هـم   . كند سهولت در روستا عضوگيري مي بهخواهد  چه مي
پرخـاش  در پايان با . كمك حزب هستند بهخود از جمله گرفتن معافيت سربازي   مشكالت

  ).181- 142: همان(رود  حاكم تشكيالت حزب در روستا از بين ميگيري  سختو 

  1340دهة  2.2.2
تنها داسـتاني اسـت كـه بـه موضـوع بحـث مـا         بان گاواره 1340هاي دهة  در ميان داستان

شـكلي   بـه اين داستان مـاجراي گـرفتن سـرباز از ميـان روسـتاييان اسـت كـه        . پردازد مي
در پايان داستان، قنبر، كه پدرش بر اثر خشـونت سـربازگيران   . شود ميانجام آميز  خشونت

ها بايستد و در اين باره چيزي بـه بقيـه    گيرد تا در برابر ژاندارم دست مي بهميرد، چوب  مي
نـه  ). 71: 1392، آبـادي  دولـت (رسـد   و داستان در همين صـحنه بـه پايـان مـي    گويد  نمي

شـود كـه روسـتاييان ديگـر بـا قنبـر همراهـي         و نه معلوم ميشود  مينشان داده اي  مبارزه
توان انقالبي دانست، اما از نظر نگارنده ايـن چـوب    كنند يا خير؟ اين داستان را هم مي مي
همـراه نـدارد، از تأثيرپـذيري نويسـندة روسـتايي از       بهاي را هم  دست گرفتن كه مبارزه به

نگاشـته   1340ل و هـواي اواخـر دهـة    و تحت تأثير حاگيرد  ميگفتمان شهري سرچشمه 
از طرفي، بايد به اين  .شد در غير اين صورت صحنة مبارزه نيز نمايش داده مي. شده است
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اسـت و ايـن نويسـنده در    آبـادي   دولـت از نخستين آثار  بان گاوارهنكته هم توجه كرد كه 
  .دهد ميتغيير رويه اش  بعديداستان هاي 

  1350دهة  3.2.2
حضــور روســتاييان و مهــاجران در مســائل و   1350روســتايي دهــة هــاي  در داســتان

تعدادي از مهاجران روستايي در ) 1355( علودر داستان . شود ميهاي سياسي ديده  فعاليت
نويسـان روسـتايي منصـور     ميان داستان). 74: 1368صفدري، (كنند  ها شركت مي اعتصاب

روسـتايي را  مهـاجر   اغلب گرايشات فرديدارد، اما در آثار او نيز تري  انقالبيياقوتي قلم 
 دهقانـان ، آذري در )88- 78: 2536يـاقوتي،  ( پـاجوش عبدل در داسـتان  . كنيم مشاهده مي

بعــد از ) 45-44: 1353يــاقوتي، ( يديــام يآقــاو احمــدعلي در ) 97: 1358يــاقوتي، (
گوناگوني كـه در ايـن دوره   هاي  داستاندر ميان  .پيوندند مهاجرت به شهر به احزاب مي

اين چهار داستان به حضور مستقيم معدودي از مهـاجران روسـتايي   فقط ، اند شدهنوشته 
  .كنند هاي سياسي اشاره مي در فعاليت

هـا   توان آن هاي ديگري نيز دارد كه مي منصور ياقوتي عالوه بر سه داستان فوق داستان
هـاي   فعاليـت ها ارتباطي بـا   اما اين داستان. دانست 1350را تحت تأثير فضاي انقالبي دهة 

روستايي در برابـر نيروهـاي   ) 1355( كوه انيماد فراز بر يچراغدر داستان . سياسي ندارند
فضايي انقالبي دارد، امـا  ) 1358( دهقانانسراسر داستان . كند ها شورش مي دولتي و ارباب
ها روستاييان در پيوند با ديگر فعاالن سياسي نيسـتند، بلكـه در برابـر نظـام      در اين داستان

از ياقوتي شكل ديگري از نفرت روسـتاييان   بغضداستان . كنند رعيتي شورش ميـ  ارباب
هايشان بـه هـم    دهنوجوانان مهاجر اين داستان از نخور. كند منعكس ميرا از وضع موجود 

كه منتظر رانندة شخصي خود هسـتند، بـراي   بينند  ميگويند يا وقتي خانوادة متمولي را  مي
). 74- 67: 2536يـاقوتي،  (شـكنند   ماشين را مـي   ها شيشة خود از نابرابريكينة نشان دادن 

منصـور، پسـر نوجـوان داسـتان، بـراي       .شود تكرار مي گوشوارههمين موضوع در داستان 
، تنگ مـاهي پسـر همـان    آورد ميها را به رويشان  هاي مرد مرفّهي كه فقر آن ام از كنايهانتق

كه او را ترسانده اسـت احسـاس بسـيار خـوبي دارد      شكند و از اين مرد را با تيركماني مي
هـاي ديگـر    ، در داسـتان 1350جاست كه تا پايان دهة  اما نكته اين). 71- 70: تا ياقوتي، بي(

سياسـي روسـتاييان و مهـاجران روسـتايي     هـاي   فعاليـت اي به  ايي اشارهنويسندگان روست
كرمـاني، پركـارترين نويسـندگان       آبـادي و هوشـنگ مـرادي     دولـت از محمـود  . شود نمي

اي جزئـي بـه    اند، هيچ داستاني حتي با اشاره روستايي كه در همين دهه آثاري منتشر كرده
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آبـادي نيـز    حسـين دولـت   كبـودان از مهاجران روستايي رمـان  . شود اين مسائل ديده نمي
  .شود نميگونه فعاليت سياسي ديده  هيچ

  1350هاي روستايي پس از دهة  داستان 4.2.2
هاي بعد از انقـالب خـود از مشـاركت تعـداد      در داستان فقطكرماني    آبادي و مرادي  دولت

كه در مقابل اين تعداد انـدك تعـدادي   اند  گفتهائل سياسي سخن اندكي از روستاييان در مس
هـاي ايـن    مهـاجران روسـتايي نيـز در داسـتان    . خـورد  مـي چشـم   بهدار حكومت نيز  طرف

و  سـتيد ين بـه يغر كه شمادر دو داستان . نويسندگان عمدتاً توجهي به مسائل سياسي ندارند
چند شخصـيت حـامي مصـدق    شاهد حضور ) 187- 183: 1386، باديآ دولت( خس برزخ

ند و پـس از  ا دار شاه ها تعدادي از روستاييان طرف هستيم، اما در عين حال در همين داستان
  :پردازند داران مصدق مي مرداد به ضرب و شتم طرف 28كودتاي 

...  دونـد  مـي  گوينـد،  مي ‘شاه باد زنده’. آيند مي باال رودخانه پايين از جمعي دسته نفر چند
 زنند مي چوب با. زنند مي و گيرند مي را ‘كش تخت بمانعلي’. فاطمه خاله باغ توي روند مي
 نجـات  را او و آيـد  مـي  زنش. گردنش و پيشاني روي ريزد مي خون سرش از. سرش توي
  ).195: 1388 ،يكرمان يمراد( ... دهد مي

تعـدادي از اهـالي روسـتاي     .شـود  نيـز ديـده مـي    دريكلبندي در رمان بلند  همين دسته
ها دخالتي ندارند و كدخدا و اطرافيانش  كنند، اما اكثريت آن ها همكاري مي چمن با حزبي قلعه

 ،1113- 1109 ،779- 778 ،554 ،528- 527: 1386آبـادي،   دولـت ( نـد ا   تنيز موافق حكومـ 
در اين رمان عباسجان براي نيروهاي نظامي جاسوسي  .)1594 ،1265- 1264 ،1129- 1128
تنها معدودي از روستاييان و نه مهاجران روستايي را آن   هر سه داستان .)554: همان(كند  مي

  .دهند ميهاي سياسي نشان  مرداد درگير فعاليت 28هم پيش از كودتاي 
اند به مسائل  جرت كردهروستايياني كه مها ديستين بهيغر كه شماو  خس برزخدر دو داستان 

كـار   طور كه اشاره كرديم، برخي از نويسندگان شهري روحية محافظه همان. ندا  توجه سياسي بي
و  دريـ كلدو داسـتان  . اند دانستهسياسي هاي  صحنهها در  و ترسوي روستايي را دليل نبود آن

كـار   شهري كه روسـتايي را محافظـه  هاي  گفتمانتا به آن دسته از اند  كردهتالش  جغد انيپا
له اشاره شده است كه نحـوة تبليـغ   ئدر اين آثار به اين مس. پاسخ دهنداي  گونه بهدانستند  مي

  :در روستا اشتباه بوده است و اصوالً اهداف اصلي احزاب دغدغة روستاييان نبوده است
 زبـان  بـا  هـم  آن گفـتن،  جـا  آن و جا اين را كلي هاي حرف و سخنراني و تهييج شيوة اين

 بعـدش  و زنند مي هايي حرف دهات، ميان افتند مي راه تعطيل و جمعه روزهاي كه كساني
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 تمـام  در مـن  گمـان  بـه ...  ندارد خوبي اثر خوري، عرق به نشينند مي جوي لب و بيد زير
 كـه  آدمـي  اين كه پرسند مي خودشان از دهند، مي گوش آدم هاي حرف به ها آن كه مدتي
 بشود عايدش كه خواهد مي كارش اين از نفعي چه زند، مي را هايي سخن و حرف همچه

  .)1265: 1386، آبادي دولت( ...

كـه   ،اش را ، در ذهنش جواب دوستان حزبـي جغد انيپاسامون، مهاجر روستايي داستان 
 ،پندارنـد  ميخوانند و رأي دادن به اصالحات ارضي را نادرست  كار مي روستاييان را محافظه

به اين دليـل كـه نظـام    فقط رأي دادن به اصالحات ارضي و اعتماد به آن  ،از نظر او .دهد مي
تـازگي انقالبـي بـزرگ     بـه روستايي  ،از نظر سامون. رعيتي را از بين برده كافي استـ  ارباب

داند در شـهر چـه خبـر     را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر نمي) اصالحات ارضي(
دغدغة روستاييان و مهاجران را با توان  نمياز اين رو، . داري كند چيزي جانباست تا بخواهد از 

از . )491- 489 ،306، 268 ،250: 1379آبـادي،   دولـت (سان دانست  دغدغة مبارزان سياسي يك
سياسي انتقادآميز نيست، زيـرا مهـاجران و روسـتاييان    هاي  يتلفعانبود روستاييان در  ،نظر او

آبادي به  دولت. بايست در بند معاش خود باشند باشند، مي  آزادي داشتهكه دغدغة  پيش از آن
  :تر مهاجران هستند نگاهي انتقادي دارد مبلغاني كه خواستار حضور پررنگ

 و زن نـان  باعـث  و انـدازي  مـي  شـان  زنـدگي  و كار از را ها آدم اينجور كني نمي فكر واقعاً
 كنـي؟  ايجاد شرف و شأن پرولتاريا براي خواهي مي زور به چي؟ كه ؟شوي مي هاشان بچه
  .)268: همان( !كند؟ زندگي و كار خودش جاي سر كس هر گذاري نمي چرا

  :گويد كند، مي جا كه با خود صحبت مي سامون در بخش ديگري از داستان، آن
 چـون « داد جـواب  سـام  و »اجتماعـات؟  در شـركت  از كنـي  مـي  پـروا  چـرا  تـو «: پرسيدم

  ).489: همان(» را اجتماعات نه و مردم نه«گفت  »شناسي؟ نمي را چيز چه« پرسيدم »!شناسم نمي
اي خاص تعلق  ها به منطقه كه هر كدام از آن ،هاي نويسندگان روستايي با بررسي داستان

آبـادي از خراسـان،    بـرادران دولـت  (شـوند   به يك حوزة مشخص مربوط نمي فقطدارند و 
تيمـوري   خدادادگر ابوالقاسم پاينده از اصفهان، احمدعلي كرماني از كرمان،    مرادي هوشنگ 

كـه در  شـود   ميمشخص  ،)و ياقوتي از كردستان بزرگ و محمدرضا صفدري از خوزستان
فعاليت حزبي يا انقالب روستايي معنايي ندارد و پس از اين  1350هاي پيش از دهة  داستان

سياسي معدودي از مهاجران روستايي هاي  در آثار دو نويسندة روستايي به فعاليت فقطدهه 
توان گفت اكثريت روستاييان مشاركتي در امـور   در واقع، مي. و روستاييان اشاره شده است

نبـود روسـتاييان در   . ديدنـد  نمـي اي در خـود   زيرا براي ايـن كـار انگيـزه    ،سياسي نداشتند
. ناآگـاهي آنـان بـود    دليل بهها نبود، بلكه  كارانة آن دليل روحية محافظه بهسياسي هاي  فعايت
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شكلي كه در آثار شهري نيز توصيف شده براي آن روستايي  بهفكران در روستا  تبليغ روشن
اعتمادي روسـتاييان را نيـز    اين تبليغات حتي بي .كه مدام در رنج و فقر است روشنگر نبود

آيـد   از نظر روستاييان آن شهري كه براي تفريح به روستا مي ،از طرف ديگر. دنبال داشت به
روسـتاييان  . دردي را از او دوا كنـد توانـد   نمـي داند و  از فقر و ناتواني روستايي چيزي نمي

توجه بودند و تنها معدودي از روستاييان و مهاجران با حكومت  عموماً نسبت به سياست بي
  .و مخالفان حكومت همكاري كردند

  
  گيري  تيجهن .3

توان نتيجه گرفت كه دانش ما از  هاي شهري و روستايي مي با بررسي آثار پژوهشي و داستان
آثار پژوهشي كه غالباً پس از انقـالب بـه   . اين موضوع تحت تأثير گفتمان شهري قرار دارد

گروهـي  . شـوند  هاي شهري به سه دسته تقسيم مي اند، نيز مانند داستان اين موضوع پرداخته
ها از حكومت يا روحيـة   ه فعال نبودن روستايي و مهاجر روستايي را ناشي از رضايت آنك

دانند؛ گروهي كـه بـه حضـور پررنـگ روسـتاييان و مهـاجران در        كار روستايي مي محافظه
و ميـان  انـد   شـده نگاشـته   1350مبارزات اشاره دارند و گروه آخر كه عموماً پـس از دهـة   

ها روستاييان هـيچ فعـاليتي در امـور     شوند؛ از نظر آن قائل مي روستاييان و مهاجران تفكيك
  .اند كردهسياسي نداشتند، اما مهاجران روستايي فعاالنه مشاركت 

ها در روستا و  اين فعاليت 1350پيش از دهة . نگاه روستاييان به اين بحث متفاوت است
پس . شود ميندرت ديده  به ميان مهاجران آن قدر كم است كه در ميان آثار داستاني اين دوره

و مهاجران روستايي را در مواجهه با امور سياسي  ،هاي روستايي، روستاييان از آن نيز داستان
اقليتي كه به حكومت و احزاب گـرايش دارنـد و اكثريتـي كـه     : كنند ميبه سه دسته تقسيم 

كار  وحية محافظهرا رتوجهي  بينويسندگان روستايي دليل اين . توجهي به اين مسائل ندارند
تـازگي   بـه دانند، بلكه بر اساس اين رويكرد، روستايي  يا رضايت روستايي از حكومت نمي

از . داند چه بايد بكند را پشت سرگذاشته است و هنوز نمي) اصالحات ارضي(انقالبي مهم 
 .هاي سياسي و انقـالب نـدارد   اي براي مشاركت در فعاليت طرفي روستايي و مهاجر انگيزه

سياسي از روي ترس نيست، بلكه روسـتاييان بـه دو   هاي  صحنهواقع، نبود روستاييان در  در
خبر است  كه روستايي از وضعيت كلي جامعه بي نخست اين: ندا توجه دليل به اين مسائل بي

و تبليغات نادرسـت مبلغـان احـزاب اسـت؛ دوم     سوادي  كماطالعي خود ناشي از  و اين بي
ها براي روستايياني كـه هنـوز در تـأمين     شده از سوي اين گروه طرحمكه اهداف و آمال  اين
  .ند اهميت چنداني نداشتا شان با مشكالت جدي مواجه ترين نيازهاي زندگي مهم
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  .ني نشر :نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران ة، ترجممراقبت و تنبيه ).1392( فوكو، ميشل
 .هرمس :، ترجمة فاطمه ولياني، تهرانتاريخ جنون ).1393( فوكو، ميشل
 .نشر ني :نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران ة، ترجمشناسي دانش ديرينه ).1393( فوكو، ميشل

 .نشر مركز: ، ترجمة محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهراناقتصاد سياسي ايران). 1387(كاتوزيان، محمدعلي 
 .گلبرگ :، تهراني در ايرانرنظري به جنبش كارگ ).تا بي( كامبخش، صمد

 .قلم :، ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهرانهاي انقالب ايران ريشه ).1369( آر .كدي، نيكي
 .مؤسسة فرهنگي رسا: ، ترجمة جمشيد زنگنه، تهرانامريكا و شاهسياست خارجي ). تا بي(گازيورسكي، مارك 

  .نا يب ،كاه پر). 1353( محمود ،يا گالبدره
 .نويد شيراز :، شيرازتحوالت اجتماعي در روستاهاي ايران ).1382( زاده، عبدالعلي لهسائي

 .كتاب ميرا :، تهرانرقص در انبار ).1352( مؤذن، ناصر
 .نشر پيوند :، تهرانارضي و جنگ طبقاتي در ايران ةلئمس ).1359( مني، باقرؤم

 .معين :، تهرانداستان يك شهر ).1382( محمود، احمد
 .اميركبير :، تهرانها پسرك بومي و غريبه ).2536( محمود، احمد
 .اميركبير :، تهرانها همسايه ).تا بي( محمود، احمد

  .معين :تهران ،شما كه غريبه نيستيد ).1388( كرماني، هوشنگ  مرادي
مهاجرت روستاييان به شهرها و تأثيرات اقتصـادي، سياسـي آن در دوران پهلـوي     ).1383( مرتضوي، مسعود

 .مركز اسناد انقالب اسالمي :، تهراندوم
 .اميركبير :، تهرانجزيره ).1358( مسجدي، پرويز
  .ر روزنهنش :، تهران1357- 1320تحوالت سياسي اجتماعي ايران  ).1391( مقصودي، مجتبي

  .نشر هزارة سوم :، ترجمة فتاح محمدي، زنجانگفتمان ).1388( ميلز، سارا
 .اميركبير :تهران ،آيين اهللا نيك فضل ةترجم ،داري در ايران سرمايه ةديكتاتوري و توسع ).1358( هليدي، فرد

 .نشر شيرازه :، تهرانزمين و انقالب در ايران ).1381(هوگالند، اريك 
  .اميركبير :، تهرانهاي پاييزي قصه ).1358( الهي، اصغر

 .آوا :، تهرانهاي ده خودمان با بچه ).1353( ياقوتي، منصور
 .شباهنگ :تهران ،دهقانان). 1358( منصور ،ياقوتي

 .نشر آينده :، تهرانپاجوش ).2536( ياقوتي، منصور
 .نا يب ،كوه انيماد فراز بر يچراغ). تا يب( منصور ،ياقوتي
  .نا يب ،من يكودك). تا يب( منصور ،ياقوتي


