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  چكيده 

راه بـا   اصر سـاختاري رمـان اسـت كـه هـم     ، يكي از عن(incident)واقعه يا حادثه 
چون گره افكني، كشمكش، هـول و وال، بحـران، نقطـه اوج و گـره گشـايي،       عناصري هم

  ايـن عنصـر در كتـاب    . دهـد  در داسـتان را شـكل مـي    (plot)رنـگ   اجزاي تنه اصلي پي
حادثه از برخورد دست كـم  «: اين گونه تعريف شده است» نامه هنر داستان نويسي واژه«
آيد، حادثه از اجزاي تركيب كننـده پيرنـگ اسـت و     و چيز و يا دو نيرو با هم بوجود ميد

حادثـه در   1.»بـرد  رنگ را بـه پـيش مـي    هاي شخصيت، پي براي آشكار كردن خصوصيت
انگيـزد و از سـويي    داستان بمنزله پلي است كه از يك سو هيجان را در خواننده بـر مـي  

نگارنـدگان در ايـن مقالـه    . آورد قطـه اوج را پديـد مـي   ديگر حالت  انتظار، و در نهايـت ن 
كيفيت و عمق اين » جاي خالي سلوچ«اند، ضمن تحليل و بررسي حوادث رمان  كوشيده

چنين ارتباط آن را با ديگر عناصر تشكيل دهندة تنه اصلي داستان، نمايـان   حوادث و هم
  .سازند

  

  كليد واژه

  .ـ محمود دولت آبادي حادثه يا واقعه ـ كشمكش ـ جاي خالي سلوچ

                                                      
 .گاه اصفهان يار گروه زبان و ادبيات فارسي ـ دانش دانش ∗

 .گاه اصفهان ات فارسي ـ دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبي دانش ∗∗
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  مقدمه

رمان داستاني . ترين هنر به انسان و آيينة تمام نماي زندگي بشر است رمان شبيه
است كه براساس تقليدي نزديك به واقعيت از آدمـي و عـادات و حـاالت بشـري نوشـته      

ايـن نـوع ادبـي،    . 2شده باشد و به نحوي از  انحا تصوير جامعه را در خود مـنعكس كنـد  
يعني واقعيت تاريخ، كه هر رماني بـراي  . كند واقعيتي كامالً فاقد شكل صحبت مي دربارة

در واقع اين پديـدة شـگرف بمنزلـة دنيـايي رنگارنـگ      . 3كند تعبير و تفسير آن تالش مي
توانند تمامي وجود و وجوه انسـاني و احساسـات    است كه هم نويسنده و هم خواننده، مي

جايش رمان بحدي است كه جهان هستي با تمام ابعـاد  گن. بشري را در آن مشاهده كنند
مـيالن  «. سـازد  شود و انسان را با دنياي مكنونش آشـنا مـي   اش در آن نمايان مي پيچيده

ــدرا ــيش       » كون ــير پ ــه مس ــان را ـ ك ــكوفايي رم ــود و ش ــرخالف راه   وج ــت آن ب   رف
  .4داند رفت جهان است ـ بيش از هر زمان ديگر ضروري مي پيش

هـاي داسـتاني و    اصلي نويسندگان در دوران معاصر، بيـان واقعيـت  يكي از اهداف 
از جمله نويسندگاني است » آبادي محمود دولت«. هاي واقعي در قالب رمان است داستان

و پيوستن آن به جريان رمان نويسي معاصـر، نقشـي    (realism)گرايي  كه در احياي واقع
هـاي اجتمـاعي    آثارش، به بيان واقعيت بسزا ايفا كرده و با انتخاب سبك رآليسم در اكثر

» جاي خـالي سـلوچ  «يكي از آثار اين نويسنده، رمان . در ادبيات روستايي پرداخته است
اين داستان نوعي رمان محلـي اسـت كـه    . بنگارش درآمده است 1357است كه در سال 

كشـت  در ارتباط با (ها را با عوامل طبيعي  در آن، رمان نويس كشمكش و درگيري انسان
ايـن نـوع رمـان    «. به منظور ادامة بقا و زندگي، شرح و وصـف كـرده اسـت   ) و كار زمين

نگارنـدگان در ايـن    5.»افتـد  اي روستايي و دور افتاده اتفـاق مـي   نويسي معموالً در ناحيه
ــ يعنـي عنصـر    » جـاي خـالي سـلوچ   «اند تا يكي از عناصر اصـلي رمـان    مقاله كوشيده

  .كنند ـ را تحليل و بررسي» حادثه«

  :خالصة داستان

  )شخصيت اصلي پنهان(، سلوچ )شخصيت اصلي آشكار(مرگان : هاي اصلي شخصيت
  ...عباس، ابراو، هاجر، مالامان، سردار، ساالر و: هاي فرعي شخصيت

روايت دردمندانـه سـير تبـاه شـدگي يـك خـانوادة       » جاي خالي سلوچ«داستان 
هـايي   كايت تنازع بقا و كشـاكش انسـان  اين داستان ح. روستايي در ارتباط با زمين است

گـره داسـتان،   . انـد  ديگر و جزر و مدهاي زمانه گرفتـار شـده   است كه درگير و دار با يك
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 6.گيرد شكل مي» مرگان«، همسر »سلوچ«پيرامون محور شخصيت مركزي ـ اما غايب ـ    

گير بـه   دهد تا بنحوي چشم بيني نشدة سلوچ، به مرگان اجازه مي عزيمت ناگهاني و پيش
هاي داستان در ارتباط بـا كـوچ    نه تنها او، بلكه تمامي شخصيت. حيطة داستان گام بنهد

، خانه را بـيش  »سلوچ«آشفتگي ناشي از هجرت . دهند از خود واكنش نشان مي» سلوچ«
. كنـد  رو مـي  كرد، روبه از پيش با خطراتي كه از چندي پيش محيط خانواده را تهديد مي

كار مانده و  سايه انداخته بود كه مرد خانه بي» سلوچ«ي بر خانوادة اين خطرات از هنگام
اهالي روسـتا نيـز بـا    . با مشاهدة فقر، ناچار شده تا دست ياري به سوي ديگران دراز كند

عبـاس و ابـراو و   (و تحت فشار قراردادن  او و فرزنـدانش  » مرگان«هجوم آوردن به خانة 
بـه عنـوان زنـي    » مرگان«بدين ترتيب . شيدنداندي در جهت كسب منافع خود مي) هاجر

شـود و در طـول    ياور، مسؤول برآوردن نيازهاي مـادي و عـاطفي خـانواده مـي     تنها و بي
عبـاس و  «دشمني دو برادر . گيرد هاي  ديگر مردان ده قرار مي داستان مورد سوءاستفاده

اسـاس تزلـزل   ) نترين فرزند مرگـا  كوچك(توجهي به كودكي بربادرفتة هاجر  و بي» ابراو
هر يـك از اعضـاي خـانواده بـراي بقـاي زنـدگي خـود ـ و نـه          . كند خانواده را تهديد مي

حـوادث داسـتان   . كوشد تا بتواند تنها لقمه ناني را براي پايان روز تهيه كند خانواده ـ مي 
كاري و  هاي روستا و كوچ به شهرها، بي فروختن زمين. افتد يكي پس از ديگري اتفاق مي

ري، درگيري عباس با شـتر بهـار مسـت و ديوانـه شـدن او، وضـع فجيـع مناسـبات         نادا
تـرين   مهـم ) يكـي از اهـالي روسـتا   (زناشويي و در نهايت تجاوز به مرگان توسـط سـردار   

كشانند و در نهايـت   مي (climax)حوادث داستان است كه عمل داستاني را به نقطه اوج 
عدالتي، تجـاوز بـه حقـوق     فقر و بي. رسد ن مينشين و نمادين بپايا داستان با فرودي دل

زنان، فريب روستاييان با طرحي بـه نـام اصـالحات ارضـي توسـط رژيـم حـاكم در زيـر         
اينـك پـس از   . آيـد  هاي اصلي اين رمـان بشـمار مـي    پوششي تبليغاتي، از جمله مضمون

  .پردازيم به بررسي و تحليل آن در داستان مي» حادثه«تعريف عنصر 

  :(incident)ادثه واقعه يا ح

است كـه از برخـورد   » رنگ پي«يكي از اجزاي تركيب كننده » واقعه«يا » حادثه«
گاهي ويژه در داستان برخوردار است و در  اين عنصر از جاي. آيد  دو يا چند نيرو پديد مي
حادثه بـا ديگـر عناصـر    . اي حياتي حضور دارد ها به عنوان سازه اكثر قريب به اتفاق رمان

نيـز در ارتبـاط   ... مايه، زمـان و مكـان، كـنش و    ر داستان از جمله شخصيت، درونساختا
: گويـد  مـي » حادثـه «با » شخصيت«در مورد رابطة » هنري جيمز«به عنوان مثال . است

  شخصيت چيست جز تبلور حادثه؟ حادثـه چيسـت جـز تبلـور شخصـيت؟ ايـن خـود        «
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اي  ا روي ميز بگذارد و به شـيوه اي است كه زني از جاي خود بلند شود و دستش ر حادثه

خاص به شما نگاه كند؛ چه اگر اين حادثه نباشد، گمان كنم مشكل بتوان گفت كـه چـه   
حادثـه  . 7»همين حادثه در عين حال تظاهري از شخصيت هم هسـت . چيز ديگري است

واسطه، تام و دست كـم از لحـاظ    چون فاقد مدت و بدون حاشيه است، وجودي است بي
در واقع معرف حادثه قائم بـذات بـودن   . دهد چ چيز ضمني ديگر حواله نميصوري به هي

  8.آن است
، يكي از اجزاي تنة اصلي داسـتان اسـت كـه در كنـار     (incident)حادثه يا واقعه 

، بحران (conflict)، كشمكش (complication)ديگر عناصر اين پيكره، يعني گره افكني 
(crisis)  ــول و وال ــا ه ــار ي ــزن (supense)، انتظ ــا ب ــاه  ، اوج ي ــت  (climax)گ و در نهاي

كند  انديشة اصلي داستان، حادثة داستان را ايجاد مي. رود بكار مي (reversal)گشايي  گره
كند، حالـت انتظـار    و بدين وسيله نويسنده با ايجاد حوادثي كوچك و بزرگ كه خلق مي

آيـد   ها بوجود مـي  لة شخصيتوسي در هر اثر رشته حوادث به. آورد را در خواننده پديد مي
رنگ با شخصيت، آميختگي و اختالطي نزديك دارد و يكـي بـر ديگـري     و از اين نظر پي

  9.گذار است تأثير
روند رشد حادثه در داستان بايد به ترتيب منطقي و با اصـول اسـتاندارد داسـتان    

سـير  گيـري و رونـد    واقعي بودن حوادث نيز سهمي مهـم در شـكل  . نويسي انجام پذيرد
تواند با بيان يك حقيقت، حس كنجكـاوي را در   نويسنده مي. كند تكاملي داستان ايفا مي

هنـري  «ميريام آلـوت از قـول   . خواننده برانگيزد و محيط داستان را بخوبي توصيف كند
حوادث داسـتان بايـد طـوري باشـد كـه نـه تنهـا در        «: كند اين گونه نقل مي» فيلدينگ

ها به دست آدمـي وجـود    بگنجد، نيز نه تنها احتمال انجام آن هاي انسان محدودة توانايي
توانـد بـه دسـت خـود      داشته باشد، بلكه در عين حال بتوان گفـت كـه آن حـوادث مـي    

چيزي كه انجامش بـه دسـت يـك      اشخاص و قهرمانان داستان انجام يافته باشد، چه آن
نفر ديگـر نامحتمـل و    تواند قلمداد شود، به دست يك انگيز مي نفر فقط عجيب و شگفت

  10.»توان نمود حتي ناممكن جلوه مي

 :انواع حادثه

  :اند بندي كرده حوادث داستان را به دو گونه تقسيم

حوادثي است كه وجودشان براي داستان ضـروري  : حوادث طرحي يا اصلي -1

است و رشته وقايعي است كه در فكر نويسنده به هم گـره خـورده و بـر روي هـم طـرح      
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چه طرح داستان، طرحي درخور و جامع باشد، حذف يا  آورد و چنان را بوجود ميداستان 

  .ها داستان را پاك دگرگون خواهد ساخت تغيير هر يك از آن

حوادث كمكي اسـت و نويسـنده بـه يـاري     : حوادث فرعي يا بسط دهنده -2
د بـه  هاي آن را كه همان حوادث اصلي باش دهد، حلقه ها طرح داستان را گسترش مي آن

ــا اســتفاده از آن هــم مــي   وار  هــا، راه را بــراي وقــوع حــوادث اصــلي هــم  پيونــدد و يــا ب
تواند جزوي مهم از آكسـيون داسـتان    اين حوادث مي. نمايد ها را كامل مي كند، يا آن مي

را تشكيل دهد و به توصيف اشخاص و محيط داستاني مساعدت كند، اما به هر حـال در  
ها تغييري اساسي در داسـتان   ارد و حذف يا تغيير هر يك از آنقرار د  درجه دوم اهميت

وظيفة حوادث اصـلي، نشـان دادن اوج نقـاط داسـتاني و وظيفـة حـوادث        11.نخواهد داد
هاي اشخاص داستاني  ديگر و نماياندن صفات و ويژگي فرعي، اتصال حوادث اصلي به يك

  .است

  »جاي خالي سلوچ«حوادث داستان 

. خش اصلي و هر بخش از تعـدادي فصـل تشـكيل شـده اسـت     داستان از چهار ب
دهـد از وابسـتگي متقابـل برخـوردار      رخ مي» جاي خالي سلوچ«حوادثي كه در داستان 

است؛ يعني نه تنها با حادثة پيش و پس خود پيوند دارد، بلكـه بـر حـوادث ديگـر تـأثير      
برانگيختگـي و  كيفيت حوادث از لحاظ قدرت و ضعف متفاوت و عامـل اصـلي   . گذارد مي

چنين تسلسل حوادث، رمان را به سوي عمل صعودي  هم. ايجاد هيجان در خواننده است
بـا شـرح احساسـات و عواطـف گـروه      » دولت آبـادي «. كشاند و رسيدن به نقطه اوج مي

و نماياندن وقايع، بطور آشـكارا، هيجـان را در خواننـده ايجـاد     » زمينج«انساني روستاي 
  .كند مي

  :ولحوادث بخش ا

  :فصل اول
  ناپديد شدن سلوچ؛ -1
 .آالت بر سر مس) يكي از اهالي روستا(درگيري ميان مرگان و ساالر عبداهللا  -2

 :فصل دوم
  درگيري ساالر عبداهللا با عباس و ابراو؛ -1
 .ها درگيري عباس با ابراو بر سر پنبه چوب -2

 :فصل سوم
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  بيماري ابراو؛ -1
 آالت و وساطت كدخدا؛ سدرگيري ميان ساالر عبداهللا و مرگان براي تصاحب م -2
اين درگيري به بيرون كردن عبـاس از  (درگيري لفظي عباس با مادرش مرگان  -3

 ؛)شود خانه توسط مرگان منجر مي
 .درگيري لفظي و بدني عباس با خواهرش هاجر -4

  :فصل چهارم
  .گيرد اي صورت نمي در اين فصل حادثه

  :حوادث بخش دوم

  :فصل اول
بـر اثـر ريـزش    ) يكي از اهالي روستا(گناو خراب شدن سقف قديمي خانه علي  -1

  شود؛ شديد برف كه در نهايت منجر به مرگ مادر علي گناو مي
 .بازي درگيري عباس با كدخدا در طويله به خاطر قاب -2

 :فصل دوم
  .در اقدامي غيرمنتظرانه) دختر مرگان(خواستگاري علي گناو از هاجر  -1

  :حوادث بخش سوم

  :فصل اول
  .گيرد صورت نمي اي در اين فصل حادثه

  :فصل دوم
منـدان   و تصـاحب آن توسـط قـدرت   » خدازمين«هاي  نقشه براي فروختن زمين -1

  .روستا
  :فصل سوم

  فروختن قسمتي از زمين مرگان توسط عباس و ابراو؛ -1
 از دست رفتن تمامي پول عباس در قمار؛ -2
درگيري عباس با شتر بهارمست كه در نهايت منجر به از بين رفتن و كشـته   -3

 شود؛ شتر ميشدن 
افتادن عباس در چاه تاريك و ترس از مار كه منجـر بـه سـفيد شـدن مـوي       -4

 .شود و بحران روحي او مي 12عباس
 :فصل چهارم

  بيرون نرفتن كرباليي دوشنبه از خانه مرگان؛ -1
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  خـراش هـاجر از    ترس و نارضايتي هاجر از ازدواج بـا علـي گنـاو و فريـاد دل     -2

 آغوشي با شوهرش؛ هم
 باس در راه بازگشت از خانة سردار به خاطر طلبي كه از او داشت؛هوش شدن ع بي - 3
 فروختن سهم زمين هاجر بدون اطالع او توسط شوهرش علي گناو؛ -4
 ).يكي از اهالي روستا(تجاوز به مرگان توسط سردار  -5

 :فصل پنجم
مچ انداختن كرباليي دوشنبه با سردار به ظاهر بـراي زورآزمـايي و در بـاطن     -1

  كــه در نهايــت بــه شكســت خــوردن ســردار (ن مرگــان بــراي بدســت آورد
  ؛)انجامد مي

 .بيرون كردن كربالئي دوشنبه از خانه توسط ابراو -2

 :حوادث بخش چهارم

  :فصل اول
ها و دفاع از  نشستن عباس و مرگان در گودال و جلوگيري از دوركردن زمين -1

  سهم خود؛
 .لها از گودا جدال لفظي ابراو با مرگان بر سر خارج كردن آن -2

 :حوادث فصل دوم
  .جداشدن عباس از ديگر افراد خانواده -1

 :فصل سوم
  سالي؛ خشك -2
 خراب شدن تراكتور؛ -3
 افتادن شترهاي سردار در چاه و قطع شدن آب؛ -4
 اهللا؛ درگيري سردار با ذبيح -5
 هاي حكومت؛ دستگيري سردار توسط ژاندارم - 6
 مهر و موم كردن پمپ آب؛ -7
ميم مرگان مبتني بر خارج شـدن  از هم گسيختگي كامل افراد خانواده و تص -8

 از روستا؛
 :فصل چهارم

  قطعه قطعه كردن شتر مرده براي خارج كردن آن از چاه؛ -1
 .خداحافظي مرگان از پسرش -2
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  »جاي خالي سلوچ«تحليل حوادث اصلي و فرعي در داستان 

  :از هفت حادثه اصلي تشكيل شده كه بدين صورت است» جاي خالي سلوچ«رمان 
  )1فصل  1بخش (ناپديد شدن سلوچ  -1
 )2فصل  3بخش (» خدازمين«نقشه براي تصاحب  -2
درگيري عباس با شتر بهارمست و سفيدشدن مـوي عبـاس در اثـر تـرس و      -3

 13)3فصل  3بخش (وحشت 
 )4فصل  3بخش (ازدواج ناخواسته و باالجبار هاجر با علي گناو  -4
 )4فصل  3بخش (تجاوز به مرگان  -5
 )3فصل  4بخش (سالي  خشك - 6
 )4فصل  4بخش (مهاجرت  -7

به عنوان عاملي پيش برنده، آغاز » سلوچ«داستان با يك حادثة اصلي، يعني كوچ 
  اين حادثه، آهنگ كلي يـا مايـة نمـاي داسـتان را در گـوش خواننـده زمزمـه        . (شود مي
آالت خـود بـه    براي طلب مـس ) يكي از اهالي روستا(به دنبال آن ساالر عبداهللا ). كند مي

س از درگيري و كشمكش بسيار، ناكـام و ناچـار از خانـه مرگـان     رود و پ خانه مرگان مي
بيماري نابهنگـام ابـراو، جـدال     14درگيري هابيل و قابيل وار عباس و ابراو. رود بيرون مي

. آيـد  عباس با مرگان و هاجر از حوادث فرعي يا بسط دهنده در بخش نخست بشمار مـي 
  )سازد اني را نمايان ميهاي داست اين حوادث، خلق و خوي افراد يا شخصيت(

گـذاري   فاصله» جاي خالي سلوچ«آبادي در رمان  هاي اصلي دولت يكي از تكنيك
رسد اين امر آگاهانه و براي جـذاب كـردن هـر چـه      بنظر مي. ميان حوادث داستان است

چنـين در   چه در فصل چهـارم از بخـش اول و هـم    چنان. تر داستان بكار رفته است بيش
اگرچه تسلسل حـوادث در  . گيرد اي صورت نمي وم كتاب هيچ حادثهفصل دوم از بخش د

گذاري و تأخير در روند حـوادث نيـز    كند، فاصله روند منطقي داستان نقشي بسزا ايفا مي
قابليت زبان و نثر دولت آبادي در بسياري . بخشد نواخت بودن رهايي مي داستان را از يك

  .كند متنوع، اين فاصله را پر مي از موارد با آفرينش مواد داستاني متعدد و
خـراب شـدن   . دهـد  اي از نوع حادثه اصلي رخ نمـي  در بخش دوم داستان، حادثه

شـود ـ از يـك سـوي و      سقف قديمي خانه علي گناو ـ كه منجر بـه مـرگ مـادرش مـي     
بازي در طويله از سـويي ديگـر حـوادث     چنين درگيري كدخدا با عباس به خاطر قاب هم

  . گيرد اي صورت نمي در فصل دوم اين بخش واقعه. شود سوب ميفرعي اين بخش مح
پيكرة اصلي و عامل صعودي و پـيش برنـده داسـتان    ) فصل 5شامل (بخش سوم 

، »خـدازمين «نقشـه بـراي تصـاحب    . پيونـدد  ترين حوادث در آن بوقوع مي است كه مهم
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و حوادث اصـلي  درگيري عباس با شتر بهارمست، ازدواج ناخواسته هاجر با علي گناو، جز

داستان را به نقطه ) يكي از اهالي روستا(اين بخش است و تجاوز به مرگان توسط سردار 
اوج رمان نتيجه منطقي حوادث و نشان دهنده سير  15.كشاند مي (climax)اوج يا بزنگاه 

بندي دولت آبادي در داستان نويسي به اصول اخالقـي   پاي. تكاملي و منظم داستان است
نويسي نيز، باعث شـده اسـت كـه اوج داسـتان در مختصـرترين و       وي در رمانو مهارت 

حوادث بسط دهنده، به ترتيب منطقـي و  . موجزترين شكل و بصورت نمادين نوشته شود
چنين حوادث فرعي در اين بخش نه تنها خصوصيات و  هم. دهد از ضعيف به قوي رخ مي

تـر در جريـان    نـده را بهتـر و بـيش   سازد، بلكـه خوان  صفات اشخاص داستان را آشكار مي
  ).كند اين حوادث محيط داستان را به خواننده منتقل مي. (دهد داستان قرار مي

شود كـه   اين نكته را متذكر مي» هنر داستان نويسي«در كتاب » ابراهيم يونسي«
توان به نحـو بسـيار زنـده و جـالبي بـه       با استفاده از حوادث فرعي، محيط داستان را مي

ده منتقل كرد و او را بدون توسل به شرح توصيف مستقيم، در مـتن داسـتان قـرار    خوانن
تر است، و اگر شـرح   علت هم آن است كه واقعه خود از شرح و وصف مستقيم جالب. داد

حفظ زمـين،   16.بخشد نواخت است، وجود حادثه به داستان تنوع مي و وصف مستقيم يك
ان، سه عامل اصلي بقا براي زندگي و اميـدواري  پيوند خانواده و اصالت وجودي براي مرگ

پيرشدن نابهنگـام  . بيند را از دست رفته مي» خدازمين«وي در اولين گام . به آينده است
توجهي به جـواني بربادرفتـه هـاجر از سـويي ديگـر       عباس بر اثر ترس از يك سوي و بي

ن حادثـه، تجـاوز بـه    ترين و شـديدتري  خراش دل. كند اساس بنيان خانواده را متزلزل مي
در ايـن بخـش   . مرگان توسط سردار و از بين رفتن هويت و اصالت وجودي مرگان اسـت 

ترتيب منطقي حوادث اصلي و فرعي و روند تكاملي آن از ضـعيف بـه قـوي، جالـب و در     
اي كه پس از هر حادثـه اصـلي دو حادثـه فرعـي اتفـاق       خور تأمل و توجه است؛ به گونه

ر ارتباط با عمل صعودي و پيوستگي آن با نقطـة اوج داسـتان، بسـيار    اين امر د. افتد مي
  .تأثيرگذار است

  :حادثه اصلي اول: الف

  .»خدازمين«هاي  نقشه براي فروختن زمين

  :حوادث فرعي

  فروختن سهم زمين مرگان توسط عباس و ابراو بدون اطالع و كسب اجازه از وي؛) 1
  .از بين رفتن دارايي عباس در قمار) 2
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  :حادثه اصلي دوم: ب

  .درگيري عباس با شتربهارمست، افتادن در چاه و بحران روحي ـ رواني وي

  :حوادث فرعي

  بيرون نرفتن كرباليي دوشنبه از خانه مرگان؛) 1
  ).مردي كه همسال پدر هاجر بود(ترس هاجر از شوهرش، علي گناو ) 2

  :حادثه اصلي سوم: ج

  .ازدواج هاجر با علي گناو

  :حوادث فرعي

  هوش شدن عباس در راه بازگشت از خانه سردار؛ بي) 1
  .هاجر توسط شوهرش علي گناو  فروختن سهم زمين) 2

  :حادثه اصلي چهارم: د

  .تجاوز به مرگان

  :حوادث فرعي

  مچ انداختن كرباليي دوشنبه و سردار؛) 1
  .بيرون كردن كرباليي دوشنبه از خانه توسط ابراو) 2

آخرين بخش كتاب و دربرگيرنده عمل فـرودين  ) شامل چهار فصل(بخش چهارم 
در اين بخش از شـدت حـوادث كـم شـده و داسـتان بـا فـرودي        . و خاتمه داستان است

هـاي روسـتا و باعـث     سـالي عامـل تخريـب كننـده زمـين      خشك. رسد نمادين بپايان مي
و هفت ) سالي و مهاجرت خشك(اين بخش شامل دو حادثة اصلي . مهاجرت مرگان است

آبادي با بينشي آگاهانه، بـا اسـتفاده از كـاربرد متعـدد حـوادث       دولت. فرعي است حادثه
  .برد فرعي، داستان را به بهترين شكل بپايان مي
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  :كشمكش و حادثه

 (conflict)ديگـر كشـمكش    ها يا نيروهايي بـا يـك   در ادبيات به مقابله شخصيت
گيـرد و ايـن    قـرار مـي   در رمان معموالً شخصيتي در كـانون تمركـز داسـتان   . گويند مي

اند يا با او سر مخالفت دارنـد،   قهرمان يا شخصيت اصلي، با نيروهايي كه عليه او برخاسته
به عبارتي ديگر كشمكش يعني درگيـري دو دسـته نيـرو،     17.پردازد به نزاع و مجادله مي

ر د) گـره گشـايي  (در اوايل هر داستاني آغاز و در جـايي ديگـر   ) گره افكني(كه از جايي 
در واقع تا وقتي كشمكش است داستان نيز هسـت، و وقتـي   . يابد اواخر داستان پايان مي

كشمكش از يك سو عامل مناسبي  18.رسد شود، داستان هم به سرانجام خود مي تمام مي
اي حياتي براي شـروع داسـتان، بـه     گيري طرح داستان و از سويي ديگر سازه براي شكل

كشـمكش را بـر چهارگونـه    . و پيدايش حـوادث اسـت  هاي ساعت  حركت درآمدن عقربه
  :اند بندي كرده تقسيم

  19كشمكش عاطفي) 4كشمكش اخالقي ) 3كشمكش ذهني ) 2كشمكش جسماني ) 1
  در هر داستاني بسته بـه سـبك و نـوع و موضـوع داسـتان، بـراي تحقـق يـافتن         

در داسـتان   آبادي دولت. رود رنگ، دست كم يكي از اين چهار نوع كشمكش به كار مي پي
از هر چهار نوع كشمكش بهره برده و آن را به شكلي نسبتاً مطلـوب  » جاي خالي سلوچ«

  :شود هايي از آن نقل مي اينك نمونه. ارايه كرده است

  :(physical conflict)كشمكش جسماني ) 1

  آالت؛ بر سر مس) يكي از اهالي روستا(درگيري ميان مرگان و ساالر عبداهللا ) الف
  .ها ري عباس با ابراو بر سر پنبه چوبدرگي) ب

  :(mental conflict)كشمكش ذهني ) 2

مچ انداختن كرباليي دوشنبه با سردار، به ظاهر براي زورآزمـايي و در بـاطن بـراي    ) الف
  ؛)انجامد كه در نهايت به شكست خوردن سردار مي(آوردن مرگان  بدست

اقدامي غيرمنتظرانه كـه منجـر بـه    در ) دختر مرگان(خواستگاري علي گناو از هاجر ) ب
  .شود درگيري ذهني مرگان مي
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  :(moral conflict)كشمكش اخالقي ) 3

فرار هاجر از شوهرش در شب عروسي به خـاطر بـدرفتاري و ناسـزاگويي و آشـكار     ) الف
  ؛»زمينج«شدن روند ضد اخالقي در روستاي 

  .تجاوز به مرگان) ب

  :(emotional conflict)كشمكش عاطفي ) 4

ناپديد شدن سلوچ باعث نوعي دل نگراني و هراس در وجـود مرگـان شـده  اسـت،     ) الف
  .زيرا در محيط روستا، بنياد و نهاد خانواده در وجود مرد تبلور يافته است

  .شود بيماري ابراو باعث احساس برانگيختگي و ترحم در وجود عباس مي) ب
  .بندي كرد و دروني تقسيم توان به دو دسته بيروني كشمكش را در نوعي ديگر مي

در كشمكش بيروني، حوادث پيرامون محيط زندگي افراد انسـاني و غيرانسـاني و   
هـاي   نوع خود، گروه گيرد و شامل درگيري ميان انسان با هم به صورت فيزيكي شكل مي

جدال عباس در آتش سـوزان كـوير بـا شـتر     . متخاصم و جدال با حيوان و طبيعت است
  تــرين  هــا، از مهــم بــرادر يعنــي عبــاس و ابــراو بــر ســر پنبــه چــوب ســردار و جــدال دو

  .هاي بيروني است كشمكش
شود و جدال بـر سـر    ريزي مي در كشمكش دروني، حوادث تنها در درون فرد پايه

  هـا بشـمار    تـرين ويژگـي ايـن قسـم از كشـمكش      شك و ترديد و دودلي مهم. خود است
در سراسر داستان ) تعليق(و حالت هول و وال  جدال مرگان بر سر بودن يا نبودن. آيد مي

آبـادي، مرگـان در پايـان     اي كه به قول دولـت  شود؛ به گونه در وجود اين زن مشاهده مي
كنـد نـه وجـود حقيقـي او را،      اي از حضور سلوچ را مشـاهده مـي   داستان تنها شبه گونه

و چـه از   حضوري كه در سرتاسر داستان وجود دارد، چـه از طريـق جـاي خـالي سـلوچ     
  20.طريق ذهن مرگان
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  گيري نتيجه

روايت بتصويركشيدن مبارزة انسـان در جهـان و بيـان    » جاي خالي سلوچ«رمان 
هاي تاريخي و اجتماعي جامعـه روسـتايي اسـت، حكايـت تنـازع بقـا،        طنز تلخ دگرگوني

هايي است كه درگير و دار زندگي و جزر و مدهاي زمانه گرفتـار   حوادث و كشاكش انسان
اين رمان بـا انعكـاس بخشـيدن فرهنـگ و     . اند بهره مانده اند و از حداقل امكانات، بي شده

آداب و رسوم مردمان روستاي زمينج و نماياندن روابط اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    
اي  شناختي منطقـه  هاي جامعه شناختي و روان چنين شرح حوزه تاريخي روستاييان و هم

رسـالت  . گـذارد  را بنمـايش مـي   40-50ترين وقايع دهه  هخاص، چشمگيرترين و برجست
هاي بشـري و مقابلـه بـا     ها و سيرت آبادي در اين داستان، بنمايش گذاشتن خصلت دولت

  .ها بوده است واره انسان هاي دشوار و رويارويي با مصايب روزمره و زيست موقعيت
، وحـدت و  دهـد از وابسـتگي   رخ مـي » جاي خالي سلوچ«حوادثي كه در داستان 

انسجام نسبتاً متقابل برخوردار است، يعني نه تنها با حادثه ماقبـل و مابعـد خـود پيونـد     
اين حوادث در كنار رشـته انتظـار در حركـت    . گذارد دارد، بلكه بر حوادث ديگر تأثير مي

براي جلـب توجـه هـر    » دولت آبادي«. كشاند است و داستان را به نقطه اوج يا بزنگاه مي
دهـد بـه    خواننده، زنجيره حوادث را به فراخور مضامين داستان گسترش مـي  تر چه بيش

هـاي اصـلي    مضـمون . كنـد  اي غيرمنتظرهي را وارد داستان مـي  اي كه گاهي حادثه گونه
داستان از جمله تقابل سنت و تجدد، دفاع از سرزمين، فقـر و مبـارزه بـه خـاطر حيـات،      

عوامل اصلي ايجاد حـوادث در  ... اجتماعي وروابط نامناسب زناشويي در شرايط نابسامان 
هـا نيـز    سـاني بحـران   گذاري و عدم يـك  در پايان بايد گفت فاصله. رود داستان بشمار مي

  .جذابيت رمان را دوچندان كرده است
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