
  یادداشت
  و اصالحات ارضی!!! »شریفجان، شریفجان«

  
 فهیمه سادات موسوي549

 

اي روحــانی در تهران و در خــانواده 1311مهر  17شرو ایران، تقی مدرسی از نویسندگان پی

» دائــم الخمــر«به دنیا آمد. آثار بسیاري از این نویسنده نامدار منتشر شده، کــه اولــین داســتانش 

یکلیــا و تنهــایی «) را در سن سیزده سالگی منتشر کرد و مشهورترین داستانش معــروف 1325(

هاي عهــد اساطیري دارد و برداشــتی از یکــی از داســتان منتشر شد که بافتی 1334در سال » او

به آمریکا مهاجرت کرد و  1338عتیق است. تقی مدرسی کمی بعد از انتشار این کتاب در سال 

پنج سالگی بر اثــر بیمــاري ســرطان ودر شهر بالتیمور در سن شصت 1376در اردیبهشت سال 

  550درگذشت.

» شــریفجان، شــریفجان«را نوشــت. » ریفجانشریفجان ش«رمان  1344تقی مدرسی در سال 

شود که در کنــار داستانی در سیزده بخش است. این داستان با توصیف منطقۀ شریفجان آغاز می

شــود. آهن سراسري قرار دارد و وقایع اغلب از زبان فرهاد پسر اصالنی تعریــف میکویر و راه

گ جهانسوز بــراي تصــاحب ماجراي تالش سرهن» شریفجان، شریفجان«مضمون اصلی داستان 

مالک منطقه است و در سراسر کتاب کشمکش این دو شخصیت اصلی هاي اصالنی عمدهزمین

شود کــه پــدر اصــالنی صورت خالصه اشاره میشود. در بخش نخست داستان بهنشان داده می

طلبان و در دورة مشروطه زمیندار بــوده و در آن زمــان ســه بــار موضــع خــود را بــین ســلطنت

آباد را وقــف کــرده بــود. هاي جاللشود که او زمینخواهان عوض کرده بود. گفته میوطهمشر

                                                             
 

ـــناس  549 ـــی. کارش ـــات فرهنگ ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــالمی از پژوهش ـــران اس ـــاریخ ای ـــد ت ارش

fahimehmusavi.fm@gmail.com 
-251، صــص 1386، تهــران: نشرچشــمه، نویسان ایران از آغاز تا امروزفرهنگ داستانحسن میرعابدینی،  550

252.  



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  220

 
 

هایی در رابطــه بــا ها را از اصــالنی بگیــرد. بعــد شــایعهخواست زمینسرهنگ با همین ادعا می

  افتد.ها میها بر سر زبانهمسر اصالنی و سرهنگ جهانسوز و ارتباط مخفیانۀ آن

شان براي گاردن پــارتی کتاب آماده شدن مأموران دولتی و همسراندر بخش دوم تا چهارم 

شــود؛ اینکــه زنــان مجبــور هســتند افتــد، شــرح داده میو ماجراهایی که در مراســم اتفــاق می

حجــابی حجاب در این مراسم حاضر شوند. همسر اصالنی از جمله زنــانی اســت کــه از بیبی

صالنی پس از بازگشت از مهمانی، خانه را تــرك کند. در پایان بخش چهارم همسر ااستقبال می

هاي مــرتبط بــا همســر هاي بعدي شایعات در رابطه با این خانواده و رســوائیکند. در بخشمی

که دادگاه حالیشود. درتر میشوند و اختالفات جهانسوز و اصالنی هم علنیتر میاصالنی بیش

هــا حکــم بدهــد ـ ی بودن و نبودن زمیناصالنی نزدیک است ـ دادگاهی که قرار است بر وقف

کند. فرهــاد بــا دیــدن آباد اسلحه پخش میلاصالنی براي مقابله با سرهنگ میان روستاییان جال

کند، اما در نهایت همه چیز بــه نفــع بینی میگرد و غبار بر فراز شهر وقوع حادثۀ شومی را پیش

سرهنگ جهانســوز کــه شکســت خــورده  دهد وشود؛ دادگاه به نفع او رأي میاصالنی تمام می

افتد و در پایان داستان اصــالنی همــراه فرهــاد بــه اســتقبال همســرش خوري میاست، به عرق

  رود.می

 شــریفجان شــریفجان،«آورده کــه: » نویســی ایــرانصدســال داستان«حسن میرعابدینی در 

 و شــد منتشــر ارضــی اصــالحات از پــس بالفاصــله کــه اســت هاییرمان نخستین از) 1344(

این نقل قول به این معنی است کــه ایــن  551.»داد...  قرار ارزیابی مورد را آن اجتماعی تأثیرهاي

را مربوط به دورة پهلوي دوم و در ارتباط » شریفجان شریفجان«پژوهشگر توانا ماجراي داستان 

فرهنــگ «دانــد. همــین تصــور در کتــاب دیگــر پژوهشــگر بــا عنــوان با اصــالحات ارضــی می

ــرانداستان ــان ای ــت.» نویس ــده اس ــرار ش ــز تک ــاب  552نی ــادقی در کت ــال میرص ــی جم از طرف

و  یکلیــا از بعــد مدرســی تقــی«کند که: اینطور بیان می» ایران معاصر آورنام هاينویسداستان«

 تصــوري شــهري در داســتان .. حــوادث.کــه  داد انتشار را شریفجان شریفجان رمان تنهایی او

 به و حجاب کشف مقارن داستان زمان و شده گرفته آن از شریفجان رمان اسم که افتدمی اتفاق
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واقع ایــن دو پژوهشــگر توانــاي ادبــی دو دورة در 553»...است ایران در هاارتشی رسیدن قدرت

آید که وقایع ایــن اند. حال این سؤال پیش میمختلف تاریخی را براي این داستان در نظر گرفته

  افتد.فاق میداستان در کدام دورة تاریخی ات

رساند که مسلماً داستان مربــوط بــه دورة پهلــوي چند نکته در داستان ما را به این نتیجه می

 بــودن اجبــاري و حجــاب کشــف دارد؛ را شــاه رضــا دوره هواي و حال داستان ایناول است. 

اســت.  رضاشــاه دوره بــه مربوط هامهمانی در حجاببی صورتبه ادارات رؤساي زنان حضور

ها مربــوط شود که افتتاح این کانونمی صحبت بانوان افتتاح کانون از هم داستان سوم شبخ در

میرعابــدینی در جــاي دیگــري آورده اســت کــه در پایــان داســتان  554به دورة رضاشــاه اســت.

و  555اصالنی قصد دارد با آوردن تراکتور از مــردم روســتا انتقــام بگیــرد،» شریفجان، شریفجان«

تراکتور به روستا را دلیلی دانسته باشد بر اینکــه ایــن داســتان در دورة ممکن است همین ورود 

بار داستان را خوانــدم تــا ایــن مطلــب را پیــدا کــنم، امــا هــیچ دهد؛ من چندپهلوي دوم رخ می

اي به آوردن تراکتور توسط اصــالنی و یــا حتــی اشــارة غیرمســتقیم بــه آن را در داســتان اشاره

آورد و حرفی هم از آوردن اصالنی در پایان داستان تراکتوري نمینیافتم. » شریفجان شریفجان«

رود. ضــمن آهن میزند؛ بلکه همراه فرهاد براي استقبال از همسرش به ایستگاه راهتراکتور نمی

اینکه دلیلی براي انتقام گرفتن از روستاییان وجود نداشت؛ چراکه مردم شهر به شــایعات راجــع 

خاطر اربــاب در زده بودند و اتفاقاً روستاییان مسلح شده بودند تــا بــهاش دامن به او و خانواده

مقابل جهانسوز قرار بگیرند. در نهایت اینکه ورود تراکتــور هــم مربــوط بــه دورة پهلــوي دوم 

نیست که بتوان حضور تراکتور را حجتی دانست بر این که داستان مربوط به دورة دوم پهلــوي 
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  556در ایران آغاز شده است. 1308صورت محدود از سال ند بهاست. استفاده از تراکتور هرچ

صــورت گســترده اقــدام بــه کــه در دورة رضاشــاه اســت کــه نظامیــان به نکتــۀ دیگــر ایــن

 بــر او نزدیکــان و ارتــش امــراي از تعــدادي ...1310 دهــۀ هايســال در«کنند: خواري میزمین

خ ایران تصرف زمین توسط نظامیــان در تاری 557».بودند انداخته چنگ مرغوب امالك از بسیاري

اما این شیوة سنتی بــا لغــو  صورت اقطاع امري شایع بوده است؛و واگذاري زمین به نظامیان به

نظام تیولداري و بعد با ایجاد ثبت اسناد در ابتــداي دورة پهلــوي از بــین رفــت و ایــن غصــب 

. در دورة پهلــوي دوم، گرفــتها در دورة پهلوي اول عموماً بــه زور و حیلــه صــورت میزمین

گذاري در بخــش کشــاورزي کنند؛ زیرا تمایل بــه ســرمایهها را تصاحب مینظامیان کمتر زمین

شــود هاي دیگر چون صنعت، ساختمان و خدمات میها جذب بخشکمتر شده است و سرمایه

ل بیشــتري گذاري در شهر تمایــگذاران به سرمایهکه بازدهی بیشتري دارند. بنابراین اکثر سرمایه

در دورة پهلوي زمینداري بیش از آنکه صرفۀ اقتصادي داشته باشد، اهمیــت  558پیدا کرده بودند.

سیاسی و اعتبار به همراه داشت، که این اعتبار و قدرت نیز رو به کــاهش بــود. از ابتــداي دورة 

حکومــت  ویژه از سوي روشنفکران افزایش یافته ومحمدرضاشاه انتقاد به نظام ارباب رعیتی به

به همین دلیل ورود به روستا با امکان  559هاي خالصه کرده است.نیز دوبار اقدام به تقسیم زمین

رسد. یکی از انتقادات مهم مخالفان اصالحات ارضــی همــین تقسیم اراضی عاقالنه به نظر نمی

موضوع بود. اصالحات ارضی به نفع مالکان بود. یعنــی اینکــه حکومــت کــار زمینــداران بــراي 

شــان نتقال سرمایه به شهر را آسان کرد. برخی از زمینداران خود براي فروش و واگذاري زمینا
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قدم شدند و از طرفی اقدام جدي در مخالفت با این قانون صورت نگرفت. زمینــداري کــه پیش

در دورة رضاشاه و پــیش  560کرد.برد هم با مکانیزه کردن زمین آن را حفظ مینفعی از زمین می

د که زمینداري اعتبار بسیار داشت و افراد براي بــه دســت آوردن زمــین تــالش بســیار از آن بو

  کنند.تدریج برخی از اربابان شروع به خروج از روستا میدارند، اما از ابتداي دهۀ بیست به

همین سه مورد یعنی کشف حجــاب، حضــور اجبــاري همســران مســئولین و کارمنــدان در 

کانون بانوان و اینکــه زمینــداري پــس از دورة پهلــوي اول ارزش مراسم گاردن پارتی و افتتاح 

خود را از دست داده دالیل کافی هستند بر اینکه داستان مربوط بــه دورة پهلــوي اول اســت. از 

طرفی در نقل قولی که از میرعابدینی آورده شــده اســت، گفتــه شــده کــه در داســتان تــأثیرات 

صــورت کــه داســتان حتــی بهحالیر رفته اســت. دراجتماعی اصالحات ارضی مورد ارزیابی قرا

آبــاد رفتــه و شود که پدرش به جاللشود و تنها از قول فرهاد آورده میمستقیم وارد روستا نمی

اي به روستا نشده است کــه شود. در اصل اشارههاي مردم در رابطه با این سفر، شنیده میشایعه

ر آن بررسی کند. در رابطــه بــا ایــن داســتان در بخواهد تأثیرات اجتماعی اصالحات ارضی را د

توان چنین بیان کرد که این داستان مانند صدها داستان دیگر جهت موافق با میرعابدینی تنها می

رعیتی و روســتا بــر اثــر تصــویب ـبارة روشــنفکران بــه نظــام ارباباست که بر اثر توجه یک

اصالحات ارضی برخی از روشنفکران از  اصالحات ارضی تولید شدند. نکتۀ دیگر اینکه پس از

احمد که در رأس این گروه قرار دارد، بــراي اعتــراض علیــه قــانون اصــالحات آلجمله جالل 

ارضی ـ که از نظر روشنفکران براي بهبود شخصیت شاه و بسط دیکتاتوري تصویب شده است 

طور مثال در داســتان به زنند؛ـ به هر کاري حتی تطهیر ارباب و الزم بودن حضور آنها دست می

بــی بی همیشه در فکر روستاییان است و در پایان داستان با مرگ بیاحمد، بیآل »نفرین زمین«

شــود. ارباب تبدیل به یک قهرمــان می» سووشون«پاشد. یا در داستان و مباشر روستا از هم می

نی شخصــیت نیز سرهنگ جهانسوز شخصیت منفــی و اصــال »شریفجان شریفجان«در داستان 

مظلوم داستان است که زمینش در شرف غصب شدن است. داستان به طرفداري از این خــانوادة 

شود و روستاییان حاضرند براي اربــاب بــا ســرهنگ درگیــر شــوند و بــا اوج اربابی تعریف می
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گردد و فرهاد نابودي شریفجان را ـ گرفتن شایعات علیه خانواده ابرهاي شومی بر فراز شهر می

کند که با پایان ماجرا به نفع اصالنی فاجعه نیز بینی میصورت نابودي خانوادة اربابی ـ پیشدر 

توان ارتباطی میــان اصــالحات ارضــی و ایــن داســتان شود. تنها با چنین نگاهی میبرطرف می

گــذرد، دورة اي کــه داســتان در آن مییافت؛ در غیر این صورت شکی نیست کــه دورة زمــانی

  کند.تأثیرات اصالحات ارضی را منعکس نمی »شریفجان شریفجان«و رضاشاه است 
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