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9/6/1389تاریخ پذیرش: 9/8/1388تاریخ دریافت: 

خراساندر داستان نویسی و روستاییویژگی هاي اقلیمی

1دکتر رحمان مشتاق مهر

2رضا صادقی شهپردکتر 

چکیده

دهـۀ هـزار و سیصـد و سـی     ویسی معاصر ایران به طور جدي ازاقلیم گرایی در داستان ن
داسـتان هـاي   .شمسی آغاز می شود و در دهه هاي چهل و پنجاه به اوج خود مـی رسـد  

آداب و ،غالباً بازتاب دهندة ویژگی ها و عناصـر مشـترکی چـون فرهنـگ، باورهـا     اقلیمی 
با توجه به خاستگاه نویسـندگان و ویژگـی هـاي اقلیمـی     .جغرافیایی اندۀرسوم یک منطق

،جنــوب،پــنج حــوزه یــا شــاخۀ داســتان نویســی اقلیمــی شــمال،بازتابیــده در آثارشــان
در داســتان نویسـی معاصــر ایــران قابــل  ،نشرق(خراســان) و آذربایجــا،غرب(کرمانشـاه) 

این مقاله پس از دادن تعریفی از داستان اقلیمی و برشمردن ویژگـی هـاي   .تشخیص است
که خود مستخرج از داستان هاي اقلیمی پنج حوزة مذکور و مشترك در میان همـۀ آن  -آن

دن ویژگـی  به معرّفی انتقادي داستان هاي اقلیمی و روستایی خراسـان و برشـمر  -هاست
هاي آن ها با ارائۀ شواهد و نمونه هاي متنی، می پردازد. 

خراسان. ،شیوة اقلیمی نویسی،داستان،اقلیم: هاواژهکلید

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان- 1
، نویسندة مسؤولواحد همدان-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمیمربی- 2
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مه مقد

ـ  ت مهم، سازنده و ممتاز در تاریخ،همان گونه که در گذشته موقعی،اقلیم خراسان ات فرهنـگ و ادبی
ۀ شعر پارسی بـوده و ادیبـان، شـاعران و دانشـمندان     لیو خاستگاه اوایران زمین داشته و مهد زبان دري 

ـ  ،بزرگ و بنامی را در دامان خود پرورده است ات معاصـر  امروز هم جایگاه بلند و اسـتوارش را در ادبی
ـ    ایران با اقتدار حفظ کرده است؛ چنانکه شاعران، نویسندگان و محقّ عرا قان بزرگـی همچـون ملـک الشّ

د رضا شفیعی کدکنی، مهدي اخوان ثالـث و بسـیاري   محممان فروزانفر،بدیع الزّشابوري،بهار، ادیب نی
دیگر از این سرزمین برخاسته اند. همچنین در داستان نویسی مدرن ایران نیـز نویسـندگان بسـیاري بـه     

علـی اصـغر رحـیم زادة صـفوي    ل داسـتان نویسـان،  چنانکـه در میـان نسـل او   ق دارند؛این منطقه تعلّ
) 1334(بیـژن و منیـژه  ) و 1310(شـهربانو تهران) نویسندة رمان هاي تـاریخی  1338- مشهد1273(

تهران) رمان هاي تـاریخی دلشـاد خـاتون، عـروس مـدائن،     1368- قائن1297است. ابراهیم مدرسی(
- مشـهد 1279و عبدالحسـین نوشـین(  را نوشـته اسـت.  پنجـۀ خـونین  و پیـک اجـل  ، عشق و انتقـام 

دربـارة هنـر   ) و نویسـندة نخسـتین کتـاب    1325- 26ار تئـاتر فردوسـی(  مسکو) هم پایـه گـذ  1350
لی اساسی در تئاتر ایران اسـت کـه نمایشـنامه هـا و داسـتان      )به زبان فارسی و موجد تحو1331(تئاتر

ن هـم کسـانی چـون محمـود دولـت      در میان نسل دوم داستان نویسـا .)1(استپدید آورده هایی را هم 
بـه اقلـیم   )3(و رضـا دانشـور  )2(، حسین دولت آبـادي مود کیانوش، اصغر الهیاله علیزاده، محغزّ،آبادي

ق دارند.خراسان تعلّ
اقلیمـی و  در میان آثار داستانی شماري از این نویسندگان، داستان هـایی بـا حـال و هـواي خـاصِّ     

بـه  روستایی دیده می شود که برخی از ویژگی هاي محیط بـومی و آداب و رسـوم و مسـایل مربـوط    
منطقۀ خراسان را در خود بازتاب داده اند. به سبب وجود ایـن ویژگـی هـا    زندگی روستاییان و دهقانان

و عناصر بومی مشترك در این داستان ها شایسته است کـه  آن هـا را داسـتان هـاي اقلیمـیِ روسـتایی       
نشـاه،آذربایجان) (شمال،جنوب،کرمابنامیم و در کنار چهار حوزه یا شاخۀ داسـتان نویسـی اقلیمـی ایران   

به حوزة اقلیمی نویسی خراسان هم قایل شویم.
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بلنـد و  بـس  ی جایگـاه ، محمود دولت آبـادي  و روستایی خراساندر حوزة داستان نویسی اقلیمی 
هـاي   نگـارش داسـتان  و پربارترین بخـش از عمـر نویسـندگی اش را صـرف     ندارد و بیشتریاستوار
ـ     و در آثار خود تصویري ی کرده روستای ات نشـینان اطـراف   زنـده و پویـا از زنـدگی روسـتاییان و ایلی

دیگري باید نـام بـرد کـه    داستان نویسان ، از همچنین در کنار دولت آباديخراسان به دست داده است.
سـتایی  شان پرداختن به موضوعات اقلیمـی و رو یاز منطقۀ خراسان برخاسته اند و اگر چه دغدغۀ اصل

کـه  . ایـن نویسـندگان  ستا و زندگی روستاییان نوشته انـد شان را دربارة روان هایداستازاما برخی،نبوده
د از : اصـغر الهـی، محمـود کیـانوش    عبارتند خود تنها یک یا دو داستان اقلیمی دارنددر میان آثار متعد ،

در هیچگـاه از آن تشخّصـی کـه   آن هـا ه داستان هاي روستاییالبتّ.حسین نوشینلاله علیزاده و عبداغزّ
و خودشـان هـم شـهرت داسـتان نویسـی شـان را نـه        برخوردار نیستندشاهد هستیم آثار دولت آبادي 

ـ مرهون سبک و شیوه اي دیگر در داستان نویسی اندبلکه ،مدیون اقلیمی نویسی بررسـی  ه هـر روي . ب
در 1357ل را تـا سـا  خراسان که داستان هاي اقلیمی و روستایی حوزة مقاله ایندرهمو نقد این آثار

.بر می گیرد ضروري دیده شد
، تاریخچـۀ  لیمـی به تعریف داستان اقنقد و بررسی داستان هاي اقلیمی و روستایی خراسانپیش از

مـی  –بـه اختصـار   –اقلیمی اقلیمی نویسی در ادبیات داستانی معاصر ایران و پیشینۀ تحقیق در ادبیات 
.  پردازیم

)4(اقلیمیو داستان نویسیداستان

( رمان محلّی یا ناحیـه اي ) خوانـده   Regional novelداستان اقلیمی در زبان التین معموالً به نام 
المعارف هاي ادبی در تعریف داسـتان اقلیمـی عمومـاً بـر وجـود      ةدر همۀ فرهنگ ها و دایرمی شود. 

طبیعـی و  محـیط ، آداب و رسوم و ویژگـی هـاي   رکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمیعناصر مشت
.)147: 1377،میر صادقی؛272: 1382،گري( بومی تأکید شده است 

( نوشتۀ محلّی ) اسـت  Local color writingاقلیمیدر زبان انگلیسی براي داستاناصطالح دیگر
و سنّت هـا، لهجـه   ، غالباً آداب و رسومستانی است که در صحنه و زمینۀ آنو در تعریف آن گفته اند دا

مـی  و حتّی شیوه هاي تفکّر و احساس مردم یک منطقه نشـان داده ورل، فولکتار محلّی، پوشش هاو گف
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,Abrams,1993:p.107(انـد ، متمایز و مشخّص کنندة یک اقلیم خاصشود به گونه اي که این عناصر

baldick ,1990:p.142(.
ا امدر تعریـف  اقلیمـی معاصـر ایـران،    هـاي  ه به ویژگی هاي اقلیمی بازتاب یافته در داستان با توج

: داستانی است که به سـبب بازتـاب گسـتردة عناصـر اقلیمـی و محیطـی      گفتمی توان داستان اقلیمی 
و متعلّق بـه ناحیـه   رنگی محلّی و بومی دارد ،حوادث و ماجراهادر طی–به دو شکل تزیینی و پویا –

فرهنـگ مـردم ؛   : و محیطـی عبارتنـد از  اي خاص و متمایز از دیگر مناطق است و این عناصـر بـومی  
پوشـش هـا و   ،خوراك هـا ،شکل معماري منطقه،مشاغل و حرفه ها،شامل معتقدات و آداب و رسوم

،شـیوة معیشـتی  ،ها و سرودها )واژگان و اصطالحات محلّی، ترانه،زبان محلّی ( لهجه و ساختار زبانی
،و طبیعـت بـومی، صـور خیـال اقلیمـی ( بـومی )      محیط ،مکان ها و مناطق بومی،اقتصادي و تولیدي

.تحوالت و جنبش هاي سیاسی و اجتماعی منطقه
ایی در داستان نویسی معاصر ایران، دهـۀ سـی شمسـی    تاریخ واقعی پیدایش داستان اقلیمی و روست

که نویسندگان زیادي به طـور جـدي بـه نگـارش     است دهۀ چهل و پنجاه و رشد و شکوفایی اش در
روسـتایی در دهـۀ   . مهم ترین رمان اقلیمیِآثاري چشمگیر پدید آوردندداستان ها پرداختند و این گونه

) از محمود اعتماد زاده ( م.ا. به آذین ) است. یـک سـال پـیش از او هـم،     1327» (دختر رعیت« ، سی
قـوي و  ) به مبارزات دهقانان گیالنـی بـا توصـیفاتی   1326» (گیله مرد «بزرگ علوي در داستان کوتاه 

در همین سال ها صادق چوبک نیـز در داسـتان کوتـاه    .ط و طبیعت بارانی شمال می پردازدپویا از محی
حـوادث داسـتان بـه    ) پویایی طبیعت اقلیمی جنوب را در پیشـبرد 1328» (چرا دریا طوفانی شده بود«

.  نمایش می گذارد
ـت  «قبـل از دو دههباید را ي اقلیمیارش داستان هاتاریخ نگا امروز « رمـان  دانسـت؛ » دختـر رعی

روسـتایی اسـت و بـه    ، اولین داستان اقلیمـیِ رد دینوري) نوشتۀ احمد خدا دادة ک1305ُ» (سیاه کارگر 
) از 1309» (مرقـد آقـا  «)5(.مـی پـردازد  (کرمانشاه و کردستان)یان غرب ایرانروستایزندگی دهقانان و 

، زنـدگی فقـر آلـود و    و انتقـادي ر آن با روایتی طنزآمیـز لیمی است که ددومین رمان اقهم نیما یوشیج
:1389جوامع روستایی نشان داده می شود (صادقی شـهپر، غرق در جهل و خرافات دهقانان شمالی و

ان نویسـی  پس از این کوشش هاي نخستین است که جریـان نیرومنـدي در دهـۀ چهـل در داسـت     )37
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مـی کشـاند   خـود  به سوي گیرد و بسیاري از نویسندگان را ات اقلیمی شکل می یمعاصر ایران به نام ادب
، امـین  ، احمـد محمـود  نامی چون محمود دولـت آبـادي  و از این میان چهره هاي پر قدرت و صاحب 

سـر  و غالمحسین سـاعدي  منصور یاقوتی ،رف درویشان، محمود طیاري، ابراهیم رهبر، علی اشفقیري
بر می آورند.  

پیشینۀ پژوهش

بیات اقلیمی (داستان) و تقسیم بندي آن به سبک ها و مکاتب گوناگون، پیشینۀ زیـادي  تحقیق در اد
د علی سپانلو از تأثیر اقلیم و جغرافیاي محیطی بر داستان هـاي جنـوبی سـخن    ندارد. نخستین بار محم
رام وقتـی بـه نـام بهـ    » گزارشی از داستان نویسی یکسالۀ انقالب « در مقالۀ1358می گوید. او در سال 

دو « را پیشنهاد می کند و می نویسـد:  » مکتب خوزستان « حیدري و نسیم خاکسار می رسد، اصطالح 
احتمـاالً بهتـرین دسـتاوردهاي    ،راز نسـیم خاکسـا  » نـان و گـل   « از بهرام حیدري و "اللی"مجموعۀ 

. اینـان بـه   دارندهر دو مجموعه خصلتی یگانه ،از لحاظ سبک.نداهاي کوتاه ما در یکسالۀ انقالبقصه
»مکتـب خوزسـتان  ؛مکتبی در داستان نویسی ایران متعلّق هستند که کم کم می توان بـه آن اسـمی داد  

.)8: 1358،(سپانلو
، چهـار مکتـب داسـتان نویسـی خوزسـتان     ، از1376، همچنین در مقالـۀ دیگـري در سـال    سپانلو

64- 1376:62،نـام مـی بـرد (سـپانلو    خوداصفهان، تبریز و گیالن با ویژگی ها و نمایندگان خاص (
) وي دانسـت. او در همـین مقالـه مـدعی اسـت کـه       1358که باید آن را بحث تکمیلی مقالۀ پیشین (

مجلّـۀ  » ( دوران داسـتان  « ، خـودش در مقالـۀ   را هـم بـراي نخسـتین بـار    » اقلیمی اتادبی« اصطالح 
) پیشنهاد کرده است.  1349مرداد ماه ،فردوسی

صد سـال داسـتان نویسـی    که در کتاب ارزشمند خود به نام ، حسن میر عابدینی استمنتقددومین
ـ « او دو جریان عمـده بـه نـام    ؛بدان می پردازد» ات روستایی و اقلیمی ادبی« تحت عنوان ایران ات ادبی

هـا  مشخّص می کند بی آنکه نام سـبک یـا مکتـب بـر آن     » ات اقلیمی شمال ادبی« و » اقلیمی جنوب 
بنهد.  
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البتّه بـا نـوعی   –مقاله اي ، طی1369او در اسفند ماه .آژند استسومین منتقد این حوزه، یعقوب 
و، اصـفهان، جنـوب، خراسـانی، شـمال، آذربایجـان، شـیرازي      سـبک تهرانـی  « از هشت –شتابزدگی 

) با ویژگی ها و داستان نویسان آن نام می برد.  13: 1369،آژند» ( کرمانشاهی 
ـ  1382منتقد چهارم، قهرمان شیري است که از سال  ن طـرف، بـه گونـه اي منسـجم تـر در      بـه ای

، دربارة مکاتب داستان نویسی معاصر بحث کرده و اخیـراً  در نشریات مختلفارزشمندله مقاالتیسلس
ایـران ردمکتب هاي داستان نویسـی در کتابی به نام–و اضافاتبا اندکی تغییر–نیز همان مقاالت را 

در اولین مقاله اش در ایـن زمینـه،   کرده است. دکتر شیري هم منتشر، نشر چشمه ) گردآورده و 1387(
،شـیري » ( و مرکـز  ، غـرب مکتب ( سبک ) آذربایجـان، اصـفهان، خراسـان، جنـوب، شـمال     « هفت 
.مشخّص می کندپس از انقالب اسالمی) را از دورة مصدق تا دو دهه148: 1382
، بررسـی  . هـدف ز این گونـه مکتـب بنـدي هاسـت    مورد نظر است به دور ااین پژوهش،ه درآنچ

جغرافیایی و اقلیمی خـاص و متناسـب بـا    ۀداستان هایی با مشخّصه هایی هماهنگ و در پیوند با منطق
»داسـتان نویسـی اقلیمـی   « بنابراین، از شیوه اي کلّی و فراگیرتر به نـام  شان است؛ خاستگاه نویسندگان

به طـوري کـه از مقایسـۀ    ؛سخن باید گفت که در اقلیم هاي مختلف، بازتاب هاي مختلف داشته است
از –ایـران در بررسـی داسـتان هـاي اقلیمـی    ما . آن ها نتایج جالب و ارزشمندي به دست خواهد آمد

پنج حـوزه یـا شـاخۀ داسـتان نویسـی اقلیمـی جنـوب، شـمال،         –نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی 
ص کرده و در این مقاله به بررسی داستان هـاي اقلیمـی  و آذربایجان را مشخّ(کرمانشاه)، غرباسانخر

.  ایمپرداختهخراسان
ی تـداخل هـا و تضـادهایی کـه     ، گذشته از بعضدر باالنکتۀ قابل ذکر آنکه در پژوهش هاي مذکور

، هیچ یک از آن ها بـه  شودذیل سبک یا مکتب خاص دیده می آوردن نام برخی نویسندگان در گاه در
ویژگی هـایی کلّـی   شواهد و نمونه هاي داستانی براي ویژگی هاي برشمرده نپرداخته اند و به ذکرۀارائ

« یعنـی کتـاب   –. این موضوع حتّی در منسجم ترین و گسترده ترین کار در این زمینـه  بسنده کرده اند
بایـد گفـت کـه    ،ه شده اسـت. از سـوي دیگـر   هم نادیده گرفت- » ران مکتب هاي داستان نویسی در ای

نمـی کنـد و در   اي اقلیمـی و ویژگـی هـاي شـان تأکیـد     ف محترم این کتاب، چندان بر داستان هـ مؤلّ
ـ بررسی مکاتب و سبک هاي داستان نویسی ایران، به بیان ویژگی هاي هر یک از آن ها بـدون تفک  ک ی
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الً در بحـث از مکتـب داسـتان نویسـی خراسـان      . چنانکه مثغیر اقلیمی از یکدیگر می پردازداقلیمی و
، هـا ، سیاست و استعاره، بی اعتنایی به جریان سازيگذشته گرایی و تاریخی نگري«ویژگی هایی چون 

، شـاعرانگی نثـر، نقّـالی در روایـت،     ئالیسـم اجتمـاعی  آشتی عقل و عرفان، عشق ورزي به طبیعـت، ر 
را مشخّص و بررسـی  ) 294–231: 1387، شیري» (مداخله گري و ماجرا گزینی، و غریب آشنایی 

در حالی که فقـط برخـی   ؛به همۀ نویسندگان این منطقه تعمیم می دهدگاه یک ویژگی رامی کند. البتّه
) و یا گاهی با آوردن مثـال هـاي   287- 84:همانبرخوردارند (ویژگیاز آن،آثار از یک یا دو نویسنده
، در بحـث داسـتان   براي نتیجه گیري و رسـیدن بـه هـدف   )284و 66:همانشعري از یک نویسنده (

.نویسی سود می برد

داستان نویسان و داستان هاي اقلیمی خراسان

به معرّفی انتقادي داستان هاي اقلیمی خراسان می پـردازیم و سـپس   به شکل فشرده جا ابتدا در این
ن ها، یکـی دو نمونـه و شـاهد متنـی     براي هر یک از ویژگی هاي اقلیمی و روستایی بازتابیده در داستا

ذکر می کنیم.   
) و 1371» (خانۀ ادریسی هـا «نویسندة رمان معروف )1375وفات- مشهد1325تولّد(غزاله علیزاده

) بـه روسـتا   1355» (بعد از تابستان«داستان بلند ش، فقط است. از میان آثاردیگرچند مجموعه داستان
مهمـانی  صـحنۀ استان، توصیفی است ازد.نُه بخش نوشته شده استدر» بعد از تابستان«مربوط است.

آنکـه ماجراهـاي ایـن دو    بـی  ؛دنو خاطرات ذهنی حورا از ییالق که به صورتی مجزّا روایت می شـو 
زیـادي از داسـتان   بخش با آنکه بتوانند با هم بیامیزند و روایتی یکدست و همزمان پدید آورند.،صحنه

می گذرد، روابط میان روستاییان و نـوع زنـدگی شـان نمـودي    –حوالی مشهد عنبران از- در روستا
ی دو خـانواده در یـیالق و  فنیافته و تنها به توصیف هایی رمانتیک از طبیعت و گـذران اشـرا  در داستان 

ـ نسـبت  نویسنده همچنین شان بسنده شده است.معاشقۀ دختران جوان با معلّم سرخانه ه اصـالحات  ب
ـ –. چنانکـه آقـاي شـهباز    در آمریکا می داندآن را رهاورد تحصیل کردگان است وبد بین ارضی  م معلّ
و بـا غلتیـدن در   می آید به عنوان مشاور اصالحات ارضی به مشهد ،شت از آمریکاگپس از باز–جوان 

می کشد.دست ي گذشته اشهاآرمان همۀ فرو بردن در چرب آخور حکومت، از رفاه و سر
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دو مجموعـه داسـتان   پیش از انقالب، در مشهد است.1323و متولّد سال پزشکروان اصغر الهی
از در برخـی  .ده اسـت رسـی چاپبه) از او1357(»قصه هاي پاییزي«) و 1350(» بازي«کوتاه با نام 

پرداختـه شـده اسـت؛   روسـتاییان و باورهـاي خرافـی  به مسـایل روسـتا  » بازي«مجموعۀ هايداستان
را، نـزول خـو  مهدي خـان –نی امام خوان تعزیه است که شمر وواگویه هاي در،»جشن روز عاشورا «

ی چون درو گندم، ستم اربـاب و غـارت شـدن دهقانـان، بـه      ئلمسادر میان تعزیه می کشد.را–روستا
در تک گویی هاي امام خوان تعزیه با صحنه هاي تعزیه در مـی آمیـزد و بـدین گونـه از فقـر و      زیبایی 

زیـر چـادر خـال خـالی     . « عصیان در برابر ستم دعوت می کنـد ت پرده برمی دارد و بهمظلومیت رعی
آگـاهی از  هم از شورش دهقانان علیه خان می گوید؛ دهقانان ساده و پـاك نهـادي کـه در پـی     » آسمان

دختـر  «تایی پـس از  ، علیه او تفنگ بر می دارند. موضوع بسیار رایج در داستان هـاي روسـ  خیانت خان
رعیت، در اینجا به شکلی دیگر تکـرار شـده اسـت. امـا     س، یعنی تجاوز ارباب به ناموبه آذین» رعیت

ش متمایز می کند آگاهی و شعور یـافتن رعیـت بـر    اآنچه این داستان را تا حدي از داستان هاي مشابه
ـ نیز »روز چهارشنبه« . حقوق خود و عصیان علیه خان و منفعل نبودنشان در برابر اوست هجـوم  انگر بی

و پس از اصالحات ارضـی به روستاها و برهم خوردن آرامش روستاویران کنندة صنعت و تکنولوژي 
ست.امهاجرت

) هـم دربـارة   141–132صـص :، فصل هاي سـبز 1347(زمستان » تابستان سرد«داستان کوتاه 
در دهور شـهري پیلـه  اقامـت  اسـت.  مظاهر شهري در رویـارویی بـا سـنّت ه   نقش ویرانگر مدرنیته و

کمر روستاییان در زیر بار بدهی می شکند و فاجعه را زمـانی در  سبب فروپاشی نظم پیشین می شود و 
می یابند که مجبور می شوند تمام محصول یک ساله شان را به پیله ور بدهند.  

رمـان  نـان، آ به آدم هایی می پردازد کـه غـم   )1357(»قصه هاي پاییزي «داستان الهی در مجموعه
برده است. داسـتان هـاي ایـن مجموعـه، ویژگـی اقلیمـی و روسـتایی        شانرا از یادهاي گذشته آن ها

) بـیش  359: 1382(میر صادقی، » جنبۀ پرخاشگرانۀ سیاسی و افشاگرانۀ آن«ندارند و به قول منتقدي 
» اوشـی نمانـده  دیگرسی«پس از انقالب هم از الهی مجموعه داسـتان از هر چیزي برجسته تر می نماید.

هیچ یـک اقلیمـی   به چاپ رسیده است که» سالمرگی«و » رویا رویا«، »مادرم بی بی جان«و رمان هاي 
نیستند.  
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ۀاز جملـ است. انگلستاننویس مقیم، مترجم و داستان شاعرمشهد)1332(متولد محمود کیانوش
لۀ صـدف چـاپ شـد.    ) در م1337» (دمدمه هاي شب سیاه«داستان کوتاه لین داستان هایش، اوایـن  ج

، بسـیار  . زبان داسـتان به سر می بردکه به همراه دوستش در روستا، روایتی است از زبان معلّمی داستان
ئـۀ چهـرة   ااسـت و قـادر بـه ار   بـی مـورد  و مقدمه چینی هايزایدسست و پر از حشو و توضیحات

) 1349(» آینـه هـاي سـیاه   «ن داسـتا ۀمجموع. یان نیستو دقیقی از روستا و مشکالت روستایدرست 
است. نه داستان بخش اول در روستا مـی گذرنـد و داسـتان    و در دو بخش شامل چهارده داستان کوتاه

. داسـتان هـاي بخـش    انـد و فاقد ارزش اقلیمیانهو پوچ انگارههاي بخش دوم داراي مضامینی بدبینان
و همگـی  ندستهدر روستاهااشسال هاي معلّمیازات کیانوشحاصل مشاهدنخست این مجموعه، 

نشان دهندة خرافی بودن دهاتی ها ست؛ آدم هـایی  » درخت مقدس«از زبان معلّم ده روایت می شوند. 
فقـر و  » سـور بـزرگ  . «ظر نـزول بـال و فاجعـه اي تـازه انـد     هراسان از طبیعت مرموز که هر لحظه منت

روایتگر سخت دلـی  » تازه وارد«. کشدبه تصویر میفالکت روستاییان را به صورت خوردن مردار گاو
نیز مرثیه اي است بر زوال سنّت ها در برابر هجوم مدرنیزم.  » شکهدر«و قساوت روستاییان است. 

امـا از محـیط و   ،ت هـا همـه روسـتایی انـد    در روستا می گذرند و شخصـی با آنکه این داستان ها
نمـی  ی ارائـه یعیشتی شان تصاویر زنده و پویـا ، نوع زندگی آدم ها و روابط اجتماعی و مطبیعت روستا

نویسنده با چنین محیط هایی است. کیـانوش بـا   آشنا نبودن عمیق و ریشه دار شود و این همه به سبب 
یان سـعی مـی کنـد تـا حـس تـرحم مخاطـب را        روسـتای فقر و بیچارگی و خرافی بودن بزرگ نمایی 

مجموعـه داسـتان آینـه هـاي سـیاه نشـان دهنـدة        «برانگیزد. حسن میر عابدینی به درستی مـی گویـد:   
محدودیت شناخت کیانوش از زندگی روستایی است. او براي نمـودن بیچـارگی و انـدوه روسـتاییان،     

.)1383:1/536،میر عابدینی» ( آدم ها را علیل و ناقص می آفریند تا خواننده را احساساتی کند
) مرکّـب از هفـت داسـتان بـه هـم      1344» (اي و قصـه اي غصه«صمیمی ترین داستان کیانوش، 

سـت. او بـه خـاطرات گذشـته     ادوره کودکی و تحسر بر سپري شـدن آن انپیوسته دربارة یادهاي دور
از ایـن دسـت،   چون مکتب رفتن ها، بازي ها، برخوردهـاي پـدر و مـادر در خانـه و مسـایلی     هماش 

دگی و صـمیمی بـودن   . ساوایت می کندربا زبان ساده و صمیمی آن ها را شکلی داستانی می بخشد و 
» فصـل نـان  «) و 1353» (آبشوران«، گاه قصه هاي علی اشرف درویشان را در مجموعۀ زبان داستان ها
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کـه  »غصـه اي و قصـه اي  «. به خاطر می آورد–که بعد از داستان کیانوش نوشته شده اند –) 1356(
.ابط اجتماعی میان آدم ها را آشـکار مـی کنـد   بسیاري از مسایل و روهمچنیندر شهر مشهد می گذرد

ش جامعـه  ارزبـدان برخی اصطالحات و بازي هاي محلّی و بومی نیز در آن باز تاب یافته اسـت کـه   
د.  شناختی می ده

مـد و  آبـال  و«)، 1357» (حرف و سـکوت «پیش از انقالب داستان هاي دیگري همچون کیانوش 
نوشته است که ارزش اقلیمی ندارند.  را)1344» (مرد گرفتار«) و 1356» (شفا آمد

خـان و  «داستان بلنـد  مسکو) نویسندة 1350وفات - ش، مشهد1280( متولد عبدالحسین نوشین
علـی محمـد   «میرعابدینی رمـانی بـه نـام    حسن نیز به گفتۀ و چند داستان کوتاه دیگر است و» دیگران

.)1383:1/492،منتشر کرده است (میر عابدینیم) در مسکو1961» (خان
در شهر قوچـان و در اواخـر   ،ه استنوشته شد1332که احتماالً پیش از سال ) 6(»خان و دیگران«

. این داسـتان، نوشـته اي اجتمـاعی   می گذردورة حکومت رضا خان و آغاز حکومت محمد رضا شاهد
خـان و پسـرش   انتقادهاي شـدیدي از رضـا  نویسندهو اعتراضی نسبت به فساد دستگاه حاکم است و

گسـتردة آن و تحریـک دهقانـان علیـه     از حزب توده و فعالیـت  نوشین در این داستان می کند. ستایش 
حـزب، پـیش از غیـر    فعالیـت هاي اوجنشان دهندة سال،ا و راه انداختن شورش هاي دهقانیخان ه

ل دهقـانی و  سـای ، مه به بسیاري از مناطق بومیشمسی است. اشار1327قانونی اعالم شدنش در سال 
چـه شـعارهاي آشـکار    اگرداده گـی اقلیمـی بـه داسـتان     رسوم روستاهاي اطراف خراسـان، رن آداب و

. همچنـین در ایـن داسـتان    کاسـته اسـت  سیاسی و جهت گیري هـاي حزبـی نویسـنده از اهمیـت آن    
حادثـۀ  پرداختن به برخی مسایل سیاسی و تاریخی منطقه خراسان مانند قیام کلنل محمد تقـی خـان و   

.  ، بی سابقه استمسجد گوهر شاد، در میان داستان هاي اقلیمی این منطقه
. یک دهقان روستایی می کنـد فقر هم روایتی مؤثّر و تکان دهنده از» فاطی«نوشین در داستان کوتاه 

فروخته می شـود. دختـرك غـرق در خیـاالت و     ، خانوادهفاطی، دختر خردسالی است که به سبب فقر
میرد.می شود و میروزهاي آینده در خانۀ اربابش  در راه از باالي کامیون به جاده پرترویاي خوش 

نویسندة پر قـدرت و صـاحب سـبک در    ولت آباد سبزوار )د،1319د ( متولّمحمود دولت آبادي
وشـته نخراسـان  ستاهاي داستان هایش را دربارة روغالب داستان نویسی اقلیمی و روستایی ایران، شیوة 
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. به شـکلی هنـري بیـان کـرده اسـت     1350و 1340هاي ل و مشکالت روستاییان را در دهه سایو م
) سیر انحطاط کودکی ترك شـده از سـوي پـدر و مـرگ غـم آلـودش را       1342» (ادبار«داستان کوتاه 

) 1344» (هجـرت سـلیمان   « ) به کار طاقت فرساي کودکان می پردازد. 1343» (بند«تصویر می کند. 
ج کشیده از زنان روستایی را نشان می دهد که محکوم بـه زیسـتن در جامعـه اي خشـن و     چهره اي رن

مرد ساالرند. معصومه در بازگشت از شهر و خانه ارباب، مورد خشم شوهرش ساالر سلیمان قرار مـی  
؛ ایستادگی در برابـر سـتم اسـت   بیان کنندة)1345» (بیابانی « گیرد و در تنهایی و غربت رها می شود. 

، کاري اسـت بسـیار   . اینوالفقار، رعیتی است که با ارباب درمی افتد و او را پاي میز محاکمه می کشدذ
محاکم و روابط مبتنی بر فساد، ذوالفقار را بـه شکسـت   ةا بنیان هاي پوسیدشگفت و از سر جسارت، ام

، مقابلـه  هجرت سـلیمان . درستاندن انتقام از گونه اي  دیگر استۀدر حالی که او در اندیش؛می کشاند
اي از سر استیصال دیده می شود و سلیمان در عصیانش علیه ارباب، خود و خـانواده اش را نـابود مـی    

، متفاوت تر می نماید.  »بیابانی«عصیاناام،کند
عصـیان  زمین و مسایل دهقانی مـی پـردازد.  ) به موضوع1347» (بابا سبحان ۀآوسن« داستان بلند 

،بر خالف بسیاري از داستان هـاي روسـتایی  ،اب و منفعل نبودنشدر برابر ارب- ا سبحانپسر باب- صالح
خشن و ستیزه گر کویري است. خشونت آدم هاي داستان، با سختی محـیط بیابـان   ۀروحیةنشان دهند

کامالً هماهنگ است و قدرت نویسنده در توصیف تالطم درونی آدم ها و زندگی روسـتاییان سـتودنی   
مورانی کـه  أ) هم روح عصیان کویري آشکار است. قنبر علی در برابر م1350» (گاواره بان « است. در

می ایستد و مردم را هم به ایسـتادگی فـرا   حضور ترس آور و ویرانگرشان آرامش روستا را بر هم زده،
تاها معروف خراسان و خرابی شهرها و روسـ ۀ) روایتی است از زلزل1353» (عقیل عقیل « می خواند. 

سفرش به بیرجنـد بـراي دیـدن فرزنـدش، روایـت مـی       در طیِّ–پیرمرد روستایی –که از زبان عقیل 
، گزارش هایی تکان دهنـده از خرابـی شـهرها و روسـتاهاي بـر سـر راه و مـرگ و        . در این سفرشود

رةبـ دم هـایی را تصـویر مـی کنـد کـه در چن     ) آ1356(»از خم چمبر « آوارگی مردمان داده می شود.  
« نفس و آشوب هاي درونی گرفتار آمده اند. طاهر دشتبان، به پندار اینکه پسر میرجان نسبت بـه زنـش   

دچار پریشانی عجیبی می شود و یک شب بر سر او رسـوایی مـی آورد و خـود    ،نظر سوء دارد» مارو 
بار میرجان ها فرو می شکند.  نیز به دست ایل و ت
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یبـاترین اثـر روسـتایی دولـت آبـادي و یکـی از بهتـرین        ) ز1357» (جاي خـالی سـلوچ   « رمان 
روابـط زنـده و پویـاي اجتمـاعی و     ة. این رمان نشان دهنـد روستایی استرمان هاي واقعگراي اقلیمیِ

ـ    معیشتی روس مسـایل و  ۀاز محـیط هـاي روسـتایی بـا همـ     راتاییان با یکـدیگر و تصـویري تمـام عی
سلوچ به سبب فقر آغاز می شود و به فروپاشـی خـانواده   با هجرت ناگهانی ،مشکالتشان است. داستان

ةنویسنده در شرح رنج ها و مصـایب خـانواد  ةو عاقبت به نابودي روستا می انجامد. توانایی فوق العاد
ـ   ةسـلوچ و توصـیف درون آدم هـا و مسـایل روسـتایی، نشـان دهنـد        ک او بــا آشـنایی عمیـق و نزدی

کـه از همـان آغـاز،    اسـت طبیعتبا آدم ها با یکدیگر و ، کشمکش میانروستاست. عنصر غالب رمان
خود را به شکل درگیري میان مرگان و ساالر عبداهللا و سپس میان مرگـان و کدخـدا و دیگـران نشـان     

تی و مـدرن اسـت کـه بـا     تولیـد سـنّ  ةمی دهد. همچنین بزرگ ترین کشمکش در این رمان، میان شیو
ضـی و ورود  ۀ نویسنده نسبت به اصالحات ارر انتقادي و بدبیناننظرود تراکتور به روستا در می گیرد. و

.  در این داستان کامالً آشکار است،و بروز بیکاري و مهاجرتمظاهر تکنولوژي جدید به روستاها
زنان سـتم دیـده و محـروم    تمام نماي ۀنمرگان آیول استتامۀ، شایستدر این رماننیززنانةچهر

ةشـاید بتـوان گفـت کـه شـیو     .خشن و مردساالر روسـتایی اسـت  ۀدر جامعاز حقوق مدنی و انسانی 
غالب در داسـتان هـاي دولـت آبـادي اسـت از      ةکه شیو،د و اقتدارگرابشیوه اي مست؛روایت داناي کل

اقتـدارگرا و  ۀچرا که این نـوع روایـت، بسـیار متناسـب بـا جامعـ      ؛ت می گیردأعوامل نشگونه همین 
ست.  ي روستایی اان هاداستمردساالر و خشن در

بـه شـمار آورد.   روستایی، ادبیات اقلیمیِةدر حوزبزرگ ترین رمان ) را باید 1357- 63» (کلیدر « 
ومـت  حکیان بر ضـد صبه مبارزي وطنی و ع–گل محمد –موضوع آن تبدیل شدن یک یاغی ایلیاتی 

شـده اسـت از حرکـت    چـاپ  1357ل و دوم این رمان که در سال جلدهاي او.و کشته شدن اوست
ه به دست گل محمد پایـان مـی یابـد.    ینمارال به سوي کلمیشی ها آغاز می شود و با کشته شدن دو ام

جغرافیایی کلیدر، شرق ایران و روستاهاي اطراف سبزوار اسـت و توصـیف هـاي دقیـق از شـهر      ۀپهن
، دو نـوع  در ایـن رمـان  ي رگه هـاي اقلیمـی رمـان مـی افزایـد.      اف آن، به غنارسبزوار و روستاهاي اط

زندگی ایل نشینان کرد خراسان و روستاییان اطراف آن با تمام مناسبات و روابـط اجتمـاعی و معیشـتی    
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، خواننده را بـه ژرفنـاي زنـدگی روسـتا     صیف هاي پر قدرت نویسنده از آنهاشان نمود یافته است و تو
می برد و تصاویري زنده و پویا در برابر دیدگان او می نهد.  

ستیز انسان با طبیعت و جبر محیط در سراسر رمان، بازتـاب زنـده و محسوسـی دارد و آنچـه گـل      
ت و خشونت طبیعت است. آدم هاي داستان در ایـن سـتیز   د را به یاغی گري می کشاند هممحمخس ،

عـت بـه   . جبـر طبی می شکنندا هر بار به سختی فروام،نابرابر و ناگزیر، می خواهند بر طبیعت فایق آیند
، کم آبی، بی علفی و بزمرگی نمود می یابد و ایل را بـه نـابودي مـی کشـاند و افـراد      یشکل خشکسال

را به هیزم کشـی و راهزنـی وامـی دارد. آنچـه بـه شـکلی درونـی و        –گل محمد و خان عمو –قبیله 
به زیـور اسـت و   نه نظر سوء امنیه هایه ها و یاغی شدن وادار می کندنپنهانی، گل محمد را به کشتن ام

در خـوار شـدگی هـا   نه ترس از آفتابی شدن ماجراي قتل حاج حسین چارگوشلی؛ بلکه همین گونـه  
! بگـو  راستی گل محمد: « چنانکه در همان صفحه از رمان می خوانیم؛ستبرابر طبیعت و جبر محیط ا

یابـان و حشـم بـه    ا و ببدانم آن چیست تا وسوسه ات را سبب شده؟ نه از این است که از خست خـد 
.)607: 1373،(دولت آبادي» ؟ با من بگو مرد! زیور بهانه نیست؟ تنگ آمده اي

سـایه هـاي   « ، )1351» (مـرد  « ، )1351» (سفر « )، 1341» (ته شب « داستان هاي دولت آبادي 
بتـه  الشـته کـه   نو57هم پیش از سـال  را ) 1343» (امامزاده شعیب ۀپاي گلدست« ) و 1344» (خسته 

برخـی  ة) هم در محیط جنوب مـی گـذرد و بازتـاب دهنـد    1352» (یرو بباش« داستان اقلیمی نیستند. 
.جاي می گیرددر بخش داستان هاي اقلیمی جنوبه است که البتهمنطقآنویژگی هاي اقلیمی

خراساندر داستان نویسی و روستاییویژگی هاي اقلیمی

ی و روسـتایی بازتابیـده در داسـتان هـاي اقلیمـی خراسـان      ي اقلیمعناصر و ویژگی هامهم ترین 
ـ  : طبیعت و محیط بومیعبارتند از ، اطق بـومی ، صور خیال اقلیمی، زبان و گویش محلی، مکان هـا و من

و اجتمـاعی الت تحـو ،، شکل معمـاري منطقـه، پوشـش هـا، مسـایل دهقـانی      باورها و آداب و رسوم
ستند که در تعریف داستان اقلیمـی بـدان هـا اشـاره شـد و      این ویژگی ها همان هایی ه. منطقهسیاسی

در تقسیم بندي مـا، مشـترکند و تفـاوت در    تقریبا در تمام داستان هاي اقلیمی پنج حوزة اقلیمی نویسی
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اسب با فضاي اقلیمـی هـر منطقـه اسـت کـه سـبب تمـایز آن هـا از         چگونگی و نوع بازتاب شان متن
یکدیگر می شوند.
مقالـه زیـرا ،از ویژگی هاي مذکور بسـنده شـده اسـت   متنیۀیک یا دو نمونرائۀ به ادر این نوشته 

آن را ندارد.  بیش ازگنجاییحاضر

طبیعت و محیط بومی - 1

بیابان و کویر با بادهاي همیشگی و بنیان کن آن، هواي گرم و آفتاب سوزان تابسـتان هـا و سـردي    
و زندگی پر از خشـونت ایـل   ، سیاه چادرهاي ایلیاته هاي شترانزمستان هاي کویر، شوره زارها و گلّ

، ابـان بـراي سـتاندن روزي شـان از آن    کوش بینشینان، خست طبیعت و زمین، و چالش مردمان سـخت 
ست که در داسـتان هـاي نویسـندگان خراسـانی    خراسان اۀمنطقروستاییاقلیمیِةچهرةص کنندمشخّ

بازتاب یافته است.  
. می وزید، می نالید و خاك را بر می آشفت. در هم مـی پیچانـد، بـه خـاك در     باز این باد برخاسته بود

می آمیخت، می غلتاند، می غلتید و همچون نمدي که در هم بلولد بر دشت می لولیـد، تـن بـر بیابـان     
سوخته می ماالند و بوته هاي برکندة مره (علف خشک) را با خود مـی دوانـد، دور مـی شـد و مـوج      

فرو می نشاند و باز سینه به زمین می سـایاند. در هیـزم و بوتـه چنـگ مـی انـداخت       خاك در هر پناه 
.)58: 1373(دولت آبادي، 

کویر خشک و نمک اندود زیر نفس تند آفتاب مثل بیلۀ سگ هاي تشنه لـه لـه مـی زد. و کـال شـور      
سـر دنیـا بـه    انگار قاطري آبستن کند و سنگین قدم برمی داشت. از تنهایی کویر مـی گذشـت و در آن  

چنگۀ گاو خونی می ریخت. پشت کال، ریگستان بود و ماسه هاي داغ بر دوش هم سوار شـده بودنـد   
، 1383و آفتاب از کویر برمی گشت و تن تنبل خود را روي شکم ریگ یلـه مـی داد (دولـت آبـادي،     

.)68الف: 
، توصـیف هـاي رمانتیـک از    بادي از طبیعت خشن و زمخت بیابانبرخالف توصیف هاي دولت آ

ـ   طبیعتی سرسبز با نثري احساسی به همراه جمله هاي بلند و قیدهاي مکرّ ۀر و توضیح هـاي دقیـق، مای
متفـاوت  ۀ، زمینـ اس نویسنده و مهم تر از همه. دلیل این امر را باید در روح حسکار غزاله علیزاده است
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مناطق خوش آب و هوا و ییالقـی خراسـان مـی    جستجو کرد که در یکی از » بعد از تابستان « داستان 
گذرد:  

بین دود کندة تنورها و مه شـامگاهی و هالـۀ سـرد درختـان انبـوه      » عنبران«با پی گذاشتن سومین پیچ، 
چفتاچفت، بسیار خرم و بسیار کهنسال ظاهر شده بود. در آغـاز تپـه اي سـنگی و سـنگ هـا هنـوز از       

ه کلبه اي گلی با تیرهـاي چـوبی شکسـته و چـارچوب پنجـره      حرارت آفتاب گرم و درخشان، فراز تپ
لین دیدار به ده، منظري اندوهگین داده بود که بی فاصله با شروع کوچه باغ هـا  هاي به یغما رفته، در او

و درختان خرم جوز و پرچین هاي کوتاه و هواي خنک، آمیزة بوي یونجه و پونه هـاي لـب آب روان،   
ه هایی بود که سوي دامـن تپـه هـا مـی     دورتر، دشت هایی و دربدل می شد...به بهجتی گسترده و مانا 

باران و باد و گورسـتان هـایی   ة، سایید، رو به ویرانیجا خانه هایی گلیبهرفت و بیشتر سبز بود و جا
.)15: 2535،کهنه، سنگ ها زیر پوشش گل زرد و گل هاي صحرایی (علیزاده

ـ  بسـیار نـادر  این گونه در داستان هاي اقلیمی خراسـان ازرمانتیکه توصیف هاییالبتّ وع و بیشـتر از ن
وقتی که در کنار توصیف هـایی مـثال   ي بیابانیند.این گونه توصیف هاتوصیف هاي بیابانی و کویري ا

تمـایز و تعلـق   نشـانۀ  از داستان هاي شمالی یا جنوبی قرار می گیرند همچون مهر نشـانی هسـتند کـه    
از داسـتان هـاي   زیـر به دو نمونـه براي روشن شدن موضوع،به منطقه اي خاص اند. اقلیمی داستان ها
می کنیم:توجه شمالی و جنوبی

با سنجاقک ها می رفتم سایه ام به علف ها بود و چشمم به آفتاب کـه روي درخـت هـا سـرخی زده     
،بـارور ،نبـوه درختـان بـود   ا،دور.برگ ها در باد ناآرام بودند و شالیزار زیر پاي بـاد گسـترده بـود   .بود

.. ... سخت پابرجا و پرواز منحنی چند مرغابی در یک زمینۀ آبی و مترسکی خـاموش و بـی گنـاه   .تناور
.)1344:43طیاري،شیهۀ یک اسب و صداي زنگوله ها (،گوساله اي به درخت،کالغی بر پرچین

ه اي درختان تـو در هـم خرمـا،    خورشید در انبوه نخلستان می نشست بر فراز انگشتان کشیده و سرنیز
.. شـرجی مثـل مـه    .شعله هاي ارغوانی رنگ، دامنۀ خاکستري آسمان بغ کرده را رنـگ خـون زده بـود   

سبکی رو شهر نشسته بود و عطر گس خارك هاي تازه از غالف بیـرون زده بـا بـوي خـاك رطوبـت     
.)37: 1383دیده قاطی بود ( محمود، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


اولشمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 96

صور خیال اقلیمی - 2

، پیدایش و پیشرفت دانش هـا و هنرهـا  ه و اخالق مردمان و حتی و آب و هوا بر روحیثیر محیط أت
قـان و  محقّۀبیش و کم پذیرفتنی و ثابت شده است. ابن خلدون در قرن هشـتم هجـري پیشـتر از همـ    

ه پردازان غربی سده هاي اخیر به این موضوع پرداختـه اسـت. او بـر آن اسـت کـه آب و هـوا و       نظری
بلکـه در پدیـد آمـدن و    ،ثیر مـی نهـد  أنه تنها بر ظاهر افراد و اخالق و عادات مردمان تـ محیط اقلیمی

بنـابراین  ).150- 1379:1/167،خلـدون ر است (ابن ثّؤن ها، معماري و هنر نیز مپیشرفت علوم، تمد
یـن  ثیر محیط و تجربه هاي زنـدگی برکنـار نیسـت و در ا   أریم که زبان و ذهن هنرمند هم از تیباید بپذ

از –و گاه آگاهانـه  –میان، بسیاري از شگردهاي بالغی و ادبی به کار رفته در آثارش هم بازتاب ناآگاه 
ثیر پذیري را در بسیاري از اشـعار شـاعران پارسـی    این گونه تأمحیط طبیعی و اجتماعی او خواهند بود.

شـاعر  –سخ ابن رومـی  . و هم از این نوع است پاهم به وضوح می توان دید–کالسیک و نو –گوي 
به کسی که بر او خرده گرفت که چرا تشبیهاتش به زیبایی تشبیهات ابـن معتـز نیسـت و او از    –عرب 

ارتباط شعر ابن معتز با زندگی درباري و خلیفه زاده بودنش سخن گفـت و زیبـایی تشـبیهات او را بـا     
: 1380،یـن کـوب  ه اسـت (زر خویش را وصف کردۀاسباب خانه اش پیوند داد و اینکه او اثاث خان

.)80و 79
ر ثّیهاتی برمی خوریم که بی تردید متـأ از همین روي است که در بررسی داستان هاي اقلیمی به تشب

همـان اقلـیم خـاص،    ةنویسـند ۀاز عناصر اقلیمی و محیطی منطقه اي خاص است که با ذهن و اندیش
هاي دیگر متفاوت است.  اقلیمو با صور خیال به کار رفته در داستان هاي ترسازگار

همچون سـایر  –دیده می شود خراسان آنچه از صور خیال بومی و محیطی در داستان هاي اقلیمی 
به دلیل به کارگیري زبان ساده و به دور از نماد و استعاره در داستان ها، از نوع تشـبیه اسـت.   –اقلیم ها 

ه به واقع می شـود. ایـن عناصـر یـا از طبیعـت بکـر       مشب،در این گونه تشبیهات، غالباً یک عنصر بومی
گرفته شده اند و یا از حیوانات بومی منطقه و دیگر عناصر مرتبط با روستا هستند.  

عناصر طبیعت بومی تشبیه به -الف

.)1373:71،آبادي( دولتیک خرمن بزرگ گندم؛آوردبر میکوه دو برادران سرۀدو قلّۀماه از میان
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ـ مژه هایش توي هم قالب شده و زبانش مثـل  نعلی... عمو قربا از میـان  گنـدم ةخشـکید ۀیک خوش
.)68الف : ،1383،لب هایش بیرون زده بود (دولت آبادي

  ـ  ه بـه واقـع شـده   عناصر طبیعی دیگري که در داستان هاي اقلیمی خراسـان، مشـب ،»گـز  « ۀانـد بوت
هاي خشک و سوزان هستند.  بیابانةهاي ویژپدیدهزار و برخی دیگر از ، کلوخ، شوره»طاغی«، »جگن«

عناصر روستایی تشبیه به -ب

ه بـه قـرار گرفتـه    ، میش و عناصر مرتبط با آن ها مشب، بزدر این گونه تشبیه ها، حیواناتی چون گاو
ع بسیار برخوردارند.  اند که از تنو

ـ  ،( دولـت آبـادي  را بگـزد نگوساله اي وقتی که خرمگسـی آ ةپوست گردةلرزد.لب هایش لرزی
.  )27، د:1383

باشـند  همچو بره اي که مرده از تن مادر بیرونش کشیده؛مارو دیگر افتاده بود. بی صدا و بی جنبش
.)48ج : ،1383،(دولت آبادي

که کامالً خاص مناطق کویري شرق است از جمله تشـبیهات اقلیمـی   شتر همچنین تشبیه چیزي به 
ر می آید که نظیرش را در داستان هاي هیچ یک از اقلیم ها نمی توان دید.  این منطقه به شما

پایین افتـاده و کـج و   شتر تشنهۀلب و لوچکالهش مانند ۀ. لبور یخه و کالهش از چرك کبره بستهد
.)20: 1384،کوله شده (نوشین

ـ  ، آن جا روي خشت پاره ها افتادهقلم یک شترةاستخوان خشکیدب مثل بیل مسی ، اديبود (دولـت آب
.  )116ب : ،1383

ـ   در داستان هاي اقلیمی و روستایی خراسان به هاي دیگر ه برخی مشب بزغالـه،  ۀاز ایـن قرارنـد: کلّ
، عـر کشـیدن   ، گوساله اي کـه اختـه اش کـرده انـد    گوسفندي که به ده می آیدۀمادیان رم برداشته، گلّ

ۀ، بیلـ ، شیر بـز قوچ، آب دهان گاوۀ، دنبشکم مادیان، سم بز،، جاي یوغ روي گردن گوسالهجوانه گاو
..، سر لوك گر، زبان شتر و..میش گرما زده، شتر مست کاردخورده
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و مناطق بومیمکان ها - 3

وقـوع ماجراهـاي داسـتانی انـد و یـا بـه       بسیاري از شهرها و روستاهاي اطراف خراسان، یا محـلّ 
ق این آثار را به منطقه اي خاص نشـان  تعلّ،حال همین هامناسبتی به نامشان اشاره شده است که به هر

، سبب قوي تر شدن رنگ و بوي اقلیمی آن ها می شـوند. منـاطقی   می دهند و در کنار دیگر ویژگی ها
، مشهد، کالت نـادري، تربـت جـام،    ، طبس، دره گز، قوچان، باغونچون سبزوار، نیشابور، بجنورد، دلند

از آن جمله اند.  ...اد، اسفراین، خاف وخک، گنابشیروان، بیرجند، کا
راه بیفتـی.  نیشـابور ةدروازبایـد از  ،بیایی]سبزوار [رو به آفتاب ور آمد باید بروي. اگر با ما به شهر 

.  )427: 1373،(دولت آباديزعفرانیبروي بههاشم آبادو باغونودلنداز راه 

ی زبان و گویش محلّ- 4

ی، لهجه و ساختار بومی زبان، و بیت ها و ترانـه  واژگان و اصطالحات محلّۀاین ویژگی به سه گون
یافته است.  اببازتي اقلیمی خراسانهاي عامیانه، در داستان ها

واژه هاي محلی -الف
....آبدان / چر : ادرار شتر و گاو،: مثانهچردانه

به من مـی رسـد و   چردانه اشفقط خوشحال بودم کهبه من نمی رسید...گوسفند نذري چیزیش که 
.  )25: 1354،آن را مثل بادکنک باد می کنم (کیانوش

، کمین کردن  : پنهان شدنبز خو کردن
،. زن ها هم خود را به گوشه اي کشاندند (دولـت آبـادي  بزخو کردبه پناه چادرها رسیدند. گل محمد 

1373 :588(.
ان هاي دولت آبادي بسـیار چشـمگیر اسـت؛ در    به کارگیري واژه ها و اصطالحات محلی در داست

حالی که دیگر نویسندگان خراسانی به ندرت از آن بهره برده اند.
بومی ۀلهج- ب

: فراموش کردن  از یاد شدن / کردن

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


99ویژگی هاي اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسانسومچهل و سال 

،(نوشـین از یـادم نمیشـه  من یک دلگیري از بابـاي خـدا بیـامرزت دارم کـه     کاظم علی جواب داد...
1384 :127(.

.)378: 1373،این عمو مندلو را به تو آشنایی بدهم (دولت آبادياز یادم کرد گل محمد گفت:
: زیاد آمدن از او  بیشتر به سر بودن از کسی

ب : ،1384،که به من برسه (دولـت آبـادي  از زنش بیشتر به سر نیست: برادرم هر جا نشست گفت
84(.
ترانه ها و بیت هاي عامیانه -ج

یسه با داستان هاي اقلیمی شـمال  در مقاخراسان ی در داستان هاي اقلیمی انه هاي محلّاستفاده از تر
در آثـار محمـود   تنهـا  وو می توان گفت که هـیج نمـودي نـدارد   بسیار کم استو جنوب و کرمانشاه

.)115الف : ،1384،دولت آبادير.ك: (برمی خوریمبه یکی دو مورد دولت آبادي 

محلیرسوم باورها و آداب و- 5

ـ   خراسـان در داستان هـاي اقلیمـی    ی و معتقـدات عامیانـه و خرافـی    ، بازتـاب آداب و رسـوم محلّ
شـمال ۀاست. بر خالف داستان هاي اقلیمی شمال کـه بیشـتر بـا آداب و رسـوم منطقـ     بسیار گسترده

و همچـون جنـوب   –خراسـان مواجه هستیم تا باورهاي خرافـی و عامیانـه، در داسـتان هـاي اقلیمـی      
س طبیعت و مظاهر آن غالب تر است.  اعتقاد به چشم زخم، تعویذ و دعا، تقد–آذربایجان 

!  کی دید گفت اوه چه بارو بونه اي.... به جون خودت کدخدا، توي راه هر
!  : ماشاء اهللا هم نگفتنعبدالجواد گفت

یی کتـل بـی بـی زهـرا کـه      اون زبونشون. امون از چشم مردم. به سر باال. الل بشه اسحق گفت: نه بابا
....  .. هر چه زور زدم نشد که نشد. آخرشمرسیدیم خره دیگه نتونست بیاد باال

و 133: 1347،ه ت که کاري نشدن شکرش باقی س (الهـی کدخدا گفت: خرت به جهنم! زن و بچ
134(  .

ندنـد. اصـالً جـرأت    ستند، دعـا بخواننـد و بـه آن دخیـل بب    یاز آن درخت ها نبود که بتوانند کنار آن با
آن را ۀنزدیک شدن به آن را نداشتند. می گفتند یک تازه عروس ندانسته پاي آن رفته بود و یـک شـاخ  
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اول

: 1349،(کیـانوش کرده بود و سه روز بعد مرده بـود کنده بود. وقتی به خانه برگشته بود تب شدیدي
39(.

جوامـع ابتـدایی و   ةویـژ ،دانسـتن آن س ، مرموز و مقـد با طبیعت و هراس آوررویارویی گونه این 
مردمان بدوي است که مواجهه اي راز آلود با طبیعت داشته انـد. بادهـاي مرمـوز در منـاطق کـویري و      

جنـوب کـه بـا وزش    ۀه در منطقـ کـ . چنانبب پیدایش اعتقاداتی خاص شده استترس مردم از آن، س
کـه وارد بـدن   را پدیـد آورده اسـت   بادهـا و انواع» زار « عقیده به هاي مداوم و شدید باد همراه است 

در مناطق کویري شرق نیز وجـود بادهـاي بسـیار و گـاه     . به جنون می کشنداو راشخص می شوند و
غریب و عجیب، سبب هراس مردم و پرداختن به دعا و عبادت بـراي رفـع خطـر بـاد شـده و نـوعی       

همچون نمونۀ زیر:اعتقاد به بادهاي خاص را پدید آورده است
. باد را که می دانست رنگ سرخ دارد و لوله می شـود و مثـل   انسا فقط صحرا را حس می کرد و باد ر

باد کویر. ایـن  ؛ریگ غلت می زند و همه چیز را در هم می پیچاند و می بلعد و می بردۀدیو روي سین
. دوره اي کـه  یکی از آن شکل هایی بود که نسا از دوران بینایی اش در خـاطر خـود نگـاه داشـته بـود     

ه او تازه عقـد  . سال هایی کمسجد می رفتند و نماز می خواندندمردم توي باد فانوس می کشیدند و به 
.)69الف : ،1383،(دولت آباديقربانعلی شده بود 

شکل معماري منطقه - 6

برمـی آیـد نـوع سـاخت و شـکل روسـتاها و       چنانکه از داستان هاي اقلیمی و روستایی خراسـان 
ـ     هخان ـ  اسـی ر و حسها کامالً متناسب و هماهنگ بـا شـرایط آب و هـوایی، نـوع تفکّ بات ت هـا و تعص

اخالقی و انسانی مردمان منطقه است؛ به گونه اي که مثالً گرمـاي سـوزان تابسـتان و سـرماي جانکـاه      
زمستان در کویر، سبب ساخته شدن خانه هایی با دیوارهاي گلی و خشتی ضـخیم شـده اسـت کـه در     

ـ    زم ب اخالقـی و  ستان مانع از نفوذ سرماست و در تابستان کارکردي خنک کننـده دارد. یـا اینکـه تعص
و عقیدتیت هاي فکريحساسیی از معماري خانه ها منجر شده است.  ، به شکل خاص
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101
معماري روستا -الف

گنبـدي  ی روستا جایی است با خانه هاي گلـی، بـام هـاي    به طور کلّ،در داستان هاي دولت آبادي
ـ     ام، آبگیـري در  شکل، کوچه هاي پر پیچ و خم و گاه داالن دار (و احتمـاالً سرپوشـیده و تـونلی)، حم

ام و حیوانات، گودالی بزرگ کـه ظـاهراً محـل زبالـه و     وسط روستا براي مصارف گونه گون مانند حم
مواد زاید است.  

و گودال را از زیر پاي در کـرد. پشـت در   ]=ده[قلعه ۀد کوچه و داالن کهنکنار به کنار شیدا، گل محم
ـ  اگیر شده بود هر دو ایسـتادند... خانه اي که ماه درویش در آن ج د روي از در گردانـد و راه  گـل محم

پـایین دسـت قلعـه چمـن،     ، پس درازناي جويامآمده بازگشت. داالن کهنه و میدان گاهی جلوي حم .
.)365: 1373،اديگوشه اي خلوت و خاموش کنار جوي نشست (دولت آب

معماري خانه ها -ب

خانه هایی داراي حصـار و دیـوار بـا هشـتی و داالنـی در ورودي حیـاط، سـپس حیـاط بیرونـی،          
ساختمان هاي دو طبقه با ایوانی در وسط و دو اتاق در دو طـرف آن کـه شـاه نشـین و مهمانخانـه بـه       

روستایی خراسان است.  حساب می آید شکل عمومی خانه ها در داستان هاي اقلیمی و 
را ]هیـزم  [د آمد. لنگه هاي غـیچ  بابقلی بندار، لت هاي در خانه را از هم گشود و به کمک گل محم
... بنـدار بـه ایـوان    ، بند از بار گشودندبه هشتی کشاندند و پس، از خم داالن به بیرونی بردند و پاي تنور

، کنـار سـتون   در بیرون آمـد و روي ایـوان  ۀز دهنرفت و درون اتاقی گم شد. دمی بعد آقاي آالجاقی ا
:1373،ه ها پایین آمد و آالجاقی رو به شاه نشین به راه افتاد (دولـت آبـادي  ... بابقلی بندار از پلّایستاد
).447و 446

ه آن است که چنین خانه هایی معموالً مخصوص خان و اربـاب و کدخـدا و افـراد    قابل توجۀنکت
رشواهد متنی، این موضوع را می ل روستاست ومتموا شواهد دیگري تفاوت این گونـه خانـه   سانند. ام

یـک اتـاق بـزرگ    بـه صـورت   ها را با خانه هاي مردم عادي روستا نشان می دهد؛ خانه هایی که غالباً 
و زمستان ها نیز کرسی را بر روي آن مـی نهنـد. داخـل    اجاق به منظور استاست و میان آن چاله اي
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تاق و در قسمت انتهایی آن، اتاقکی هست که بـا پـرده یـا دیـواري از آن جـدا مـی شـود و در        همین ا
حقیقت، اندرونی خانه به حساب می آید.  

خانه ها دیـده مـی شـود نکتـه اي     ۀوجود هشتی و داالن در خانه هاي این منطقه که در همةدربار
ت هـاي مـردم   رات اخالقـی و حساسـی  خاص نهفته است. شاید بتوان شکل این نوع معماري را با تفکّ

منطقه نسبت به زنان و سعی در پوشیده نگه داشتن آنان از چشم اغیار مرتبط دانسـت. وجـود داالن در   
کسی که از در وارد می شد ابتدا مـی بایسـت از   ه است؛ط، کارکردي حساب شده داشتحیاورود جايِ

حیـاط داخـل  می گذشت و سپس به –بود که معموالً هم در جهت روبروي حیاط ن–داالن و هشتی 
می رسید. همین امر به اهالی خانه فرصت می داد تا خود را از دید و چشم افراد غریبـه و نـامحرم دور   

کنند.  
گیـري هـا   وجود پستو و اندرونی در خانه ها و داشتن دیوار و حصـار هـم از همـین گونـه سـخت     

این خانه ها، به ایـن موضـوع، سـخت اندیشـیده مـی      می دهد که در معماري ت می گیرد و نشان أنش
هیچگـاه  در آن هـا این موضوع با معماري خانه ها در داستان هاي اقلیمی شمال کهۀ. مقایسشده است

ـ   ،از چنین مرز بندي ها و حصار برآوردن ها به دور خانـه هـا خبـري نیسـت     ات رنـوع اندیشـه و تفکّ
می کند.  تردو منطقه را آشکارمردمان 

پوشش ها - 7

، بسـته بـه دور کمـر   پوشش مردان نواحی خراسان، غالباً عبارت است از قبـا و پیـراهن بلنـد، شـالی    
جلیقه اي بر روي پیراهن، تنبان سیاه کرباسی، چوخایی بر دوش، گیوه اي بـه پـا و منـدیل و دسـتاري     

نیمتنـه اي  ،ته، پیراهن چیت، شلیز داستان ها برمی آید تنبان سیاهبسته بر سر. پوشش زنان هم چنانکه ا
بر روي پیراهن و چار قدي بر سر است.  

کدخدا نوروز پالتوش را روي شانه ها انداخته بود و ساالر عبداهللا قبا به تن داشـت. هـر دو منـدیل بـه     
ـ      منـدیل سـاالر   ۀسر پیچیده داشتند. مندیل کدخدا نوروز با ظرافت بیشـتري پیچیـده شـده بـود و دنبال

.  )1358:75،سینه اش تحت الحنک شده بود (دولت آباديعبداهللا روي 
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بلند، شال کمر و دستار متقالی اش حالت ابراهیم را داشت کـه فرزنـدش را بـراي    ۀدهقان با قباي وصل
.)164: 1384،قربانی می برد (نوشین

ـ   بلندش با هر گام، نیم چرخی به دور ساق هـاي پوشـیده در جـو   ۀشلیت ،اديرابش مـی زد (دولـت آب
1373 :1(.

8 -اجتماعی منطقه و الت سیاسی تحو

الت سیاسی و اجتماعی هر منطقه در داستان ها به همراه توصیف هـایی از طبیعـت آن   بازتاب تحو
آیـد.  مـی  ه در پیوند با زندگی و آرمان هاي مردم، از جمله ویژگی هاي اقلیمـی بـه شـمار   منطقه و البتّ

داستان هاي شمالی چنان با ذهن و زندگی آدم هـاي داسـتان گـره    چنانکه اشارات به جنبش جنگل در 
میـرزا کوچـک خـان    ةی دربـار خورده است که حتی زنان شالیکار هنگام کار در مزرعه ترانه هاي محلّ

ایـن در  می خوانند و نیز مردم شهر پیوسته از حضور یاران میرزا و مقاومت هایشان سخن مـی گوینـد.   
) نوشتۀ محمد حسین رکـن زادة آدمیـت  کـه    1310» (دلیران تنگستانی « حالی است که رمان تاریخی 
پیوند بـا آرمـان   نداشتن به سبب همین ي و یارانش بر ضد انگلیسی هاست دربارة قیام رئیس علی دلوار

، وب و زندگی مردمانش در طـی داسـتان  هاي مردم منطقه و خالء ناشی از نبود حضور زندة طبیعت جن
است در حالی که اگر چنین می بود می توانست یکی از اولین رمـان هـاي تـاریخی    فاقد ارزش اقلیمی

اقلیمی باشد.–
ـ   هايداستان در تنهـا عبدالحسـین   ه نشـده اسـت و   اقلیمی خراسان چندان به ایـن موضـوع توج

خـان  به قیام کلنل محمد تقـی  و غیر هنرياشاراتی گذرا و ناشیانه» خان و دیگران « داستاننوشین در
مسجد گوهرشاد می کند.  ۀپسیان و حادث

پس از چندین ماه پـدرش مـرد و در سـال دوم خـدمت بـود کـه       ...اش صحن امام رضا بودپدرش فرّ
اها علیه تصمیم رضا شاه براي تغییـر  ه اي به تحریک بعضی از ملّمسجد گوهرشاد پیش آمده عدۀحادث

و روزي در مسجد گوهرشاد اجتماع نمودنـد. پلـیس   لباس مردان و برانداختن چادر زنان طغیان کردند 
و ارتش به فرمان شاه از بام مسجد مردم را به گلوله بستند. رمضان نیز که بنـابر طبیعـت پرشـور خـود     
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،بدون آنکه به عمق این حادثه پی ببرد در تهییج و تحریک مردم شرکت داشت دسـتگیر شـد (نوشـین   
1384 :137(.

د تقی خان قیام کرد و تا نیمهده سال پیش وقتی کلنل محم ٔ راه تهران پیش رفـت انگلیسـی هـا بـین     ◌
، گذشـته را  ... حـاال کـه خـان   سران ایالت اسلحه زیادي پخش کردند و آن ها را بر ضد او برانگیختنـد 

:خوب به یاد می آورد پی می برد که بدبختی از همان زمان مثل بهمن به سر همه سـرازیر شـد (همـان   
.)16و 15

یح این نکته الزم است که مراد از تحوالت سیاسی و اجتماعی که در تعریف داسـتان اقلیمـی، از   توض
یـک  نظر ما یکی از ویژگی هاي اقلیمی به شمار آمده جریان ها و جنبش هایی است که کامال خـاصِّ 

نظیـر نهضـت جنگـل در گـیالن و قیـام      ؛ص بوده و با نام همان منطقه گره خـورده اسـت  منطقۀ مشخّ
د تقی خان پسیان و حادثۀ مسجد گوهرشاد در اقلیم خراسان هم قیام کلنل محمها در جنوب.نگستانیت

بازتاب کمرنگی در داستان هاي اقلیمی آن دارند وگرنه مسایلی چون فعالیـت  ه البتّاز همین گونه اند که 
یشتر نقـاط ایـران   موضوعاتی رایج و عمومی در ب،هاي حزب توده یا اصالحات ارضی و پیامد هاي آن

یـک  اي بیش و کم بازتابیده و خـاصِّ هر منطقهو روستاییهاي اقلیمیها بوده و در داستاندر آن سال
در داستان هـاي  این موضوع فاقاًاتّکهچنانتواند ویژگی اقلیمی به شمار آید اقلیم مشخص نیست و نمی

اصغر الهـی) » تابستان سرد«و » چهارشنبهروز«(کلیدر،جاي خالی سلوچ،خان و دیگران،اقلیمی خراسان
ها بدان اشاره شد.ی و نقد داستانهم بازتاب چشمگیري دارد و در بخش معرف

ة، در داسـتان هـاي اقلیمـی و روسـتایی حـوز     که ذکر شدگانههشت ویژگی هاي اقلیمی ه برعالو
حات ارضـی، بیکـاري و   ، اصـال ت، مسایلی چون فقر و تیره روزي دهقانان، ستم ارباب بر رعیخراسان

.بازتاب یافته استدیگرموضوعات روستاییو بسیاريمهاجرت روستاییان به شهرها

نتیجه گیري 

ات گذشتۀ ایران بس آشـکار و انکـار نشـدنی اسـت و     جایگاه بلند خراسان در تاریخ، فرهنگ و ادبی
ا اقتدار نگـه دارد و شـاعران، ادیبـان و    ات معاصر ایران بامروز هم توانسته است همان جایگاه را در ادبی

در حوزة داسـتان نویسـی مـدرن    ،محققان برجسته اي را در دامن خود بپرورد. گذشته از سایر حوزه ها
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  سـی، عبدالحسـین نوشـین، محمـود     هم نویسندگانی چون علی اصغر رحیم زاده صـفوي، ابـراهیم مدر
ین دولـت آبـادي و محمـود دولـت آبـادي از      حسـ غزاله علیزاده، اصغر الهی، رضـا دانشـور،  کیانوش،

برخی از نویسندگان، داستان هایی با حـال و هـواي خـاص    سرزمین خراسان برخاسته اند. در این میان
و ویژگی هایی مشترك و در پیوند با اقلیم و طبیعت منطقه پدید آورده اند که مـی تـوان بـدان داسـتان    

این نویسـندگان عبارتنـد از: محمـود    نویسی خراسان یاد کرد. نام داد و از آن به نام شیوة اقلیمیاقلیمی 
ـ  محمود کیانوش، عبدالحسین نوشیدولت آبادي، کـه  ه بایـد گفـت  ن، اصغر الهی و غزاله علیـزاده.  البتّ

ت مستقل خود را مدیون محمود دولت آبادي است کـه  داستان نویسی اقلیمی و روستایی خراسان هوی
ظاهر شده و با روستا و مسـایل آن آشـنایی عمیـق و دیـرین دارد. سـایر      پر قدرتدر این حوزه بسیار

قلیمی و روستایی اختصـاص داده انـد و نمـی تـوان     برخی از آثارشان را به مسایل اتنها نویسندگان هم 
را در این گونه آثار جستجو کرد.اهسبک و شیوة اصلی داستان نویسی آن

به شکل هـاي گونـاگونی چـون    انخراسو روستایییمیدر داستان هاي اقلعناصر اقلیمی و بومی
، مشاغل و حرفه هـا، مکـان هـا و منـاطق بـومی،      ، پوشش هامعتقدات و آداب و رسوم، شکل معماري

( قیـام  اجتمـاعی منطقـه  –الت سیاسـی  ، صور خیال اقلیمی و تحو، طبیعت بومیزبان و گویش محلی
وجود این گونـه ویژگـی هـا در    تاب یافته است ومسجد گوهرشاد) بازۀکلنل محمد تقی خان و حادث

. همچنـین نمـود ایـن    ر اقلیم ها کـامالً متمـایز مـی کنـد    آن را از داستان هاي دیگةاین داستان ها، چهر
تان هـاي محمـود   در داستان هاي مورد بررسی در این پژوهش بـه یکسـان نیسـت؛ داسـ    بومیعناصر

در حـالی کـه در آثـار محمـود     ده انـد آن هـا بهـره بـر   هنري تر و گسترده تر، ازدولت آبادي به شکل
.  بازتاب کمرنگ تري یافته انداین عناصروشین ، اصغر الهی، غزاله علیزاده و عبدالحسین نکیانوش

هاتیادداش

:نوشین)به ترتیب ر.كسی،مدرار این نویسندگان(رحیم زادة صفوي،آثبراي آگاهی از احوال و- 1
.136و 135ص. از آغاز تا امروزفرهنگ داستان نویسان ایران.)1386(. حسنمیرعابدینی،

ـتان نوی و152- 145ص. 1ج. ایرانصد سال داستان نویسی. )1383(. ـــــــــــــــ . ایـران سـان فرهنگ داس
.251ص
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.283ص. از آغاز تا امروزفرهنگ داستان نویسان ایران.)1386(.ـــــــــــــــ 
خراسانی و برادر محمود دولت آبادي هم ، سبزوار) نویسندة مقیم پاریس 1326د ولّحسین دولت آبادي (مت- 2

بنادر جنوب و جزایر خلیج فارس زندگی رنج آلود کارگران مهاجر به) را دربارة1357» (کبودان«و رمان . ااست
عـه داسـتان   دولت آبادي، مجموحسین .گیردجاي میجنوباقلیمیحوزة داستان نویسیو آن در نوشته است 

و )1389»(باد سـرخ « )، 1371»(در آنکارا باران می بارد«، »گدار«) و رمان هاي 1373»(ایستگاه باستیل«کوتاه 
) را هم در خارج از کشور منتشر کرده است که غالباً به 1367»(قلمستان«) و 1368»(آدم سنگی «نمایشنامه هاي 

ا مربوطند.حوادث سیاسی پیش از انقالب و شکنجه ها و زندان ه
است. آثارش اقلیمی نیستند 1350در شهر مشهد و از داستان نویسان نوگراي دهۀ 1326د رضا دانشور متولّ- 3

و او در داستان هایش بیشتر به  کند و کاوهاي روانشناختی در ذهن هاي آشفتۀ مأموران واخـوردة سیاسـی مـی    
). او پس از انقالب بـه فرانسـه رفـت. رمـان     1350(»تنماز می« پردازد که احساس گناه می کنند همچون رمان

) حاصل این سال هاست.1375»(محبوبه و آل« ) و مجموعه داستان1373(سوئد» خسرو خوبان«
منطقه و ناحیه اي خاص با آب و هـوا و طبیعـت بـومی ویـژه اي اسـت کـه       در این مقاله،»اقلیم « مراد از - 4

در استعمال قدیمی و کنونی - » اقلیم « ، جمع بین دو معناي ز این نظرهاست و امشخّص و متمایز از دیگر اقلیم 
دربارة اقلیم و معانی مختلف آن نگاه کنید به : .، ناحیه و آب و هوا می باشدیعنی والیت، کشور–

.»اقلیم « ذیل .ج دوم.لغت نامه.)1372( .علی اکبر،دهخدا- 
.184ص . جیبیشرکت سهامی کتاب هاي .تهران.ج اول.رف فارسیالمعاةدایر.)1381(. مصاحب، غالمحسین- 
بیروت دارالکتـب  .تحقیق : فرید عبدالعزیز الجندي.ج اول.معجم البلدان.)1410(.یاقوت بن عبداهللا،حموي- 

385.ص .العالمیه
براي آگاهی از چند و چون این رمان رجوع کنید به:- 5
مـرداد  .کتاب ماه ادبیات.»خستین رمان اقلیمی در داستان نویسی معاصر ایرانن« .)1389(.صادقی شهپر، رضا- 

.39- 35ص. 40شماره .ماه
و فروپاشی کامل حزب تـوده در  1332چنانکه از متن داستان برمی آید باید پیش از سال »خان و دیگران«- 6

در این کتاب، سخت پاي بند نظرات –االن حزب بوده که خود از فع–چرا که نویسنده ؛ایران نوشته شده باشد
حزبی و آرزوهایش براي رهایی توده است و این موضوع نشان می دهد که حزب هنـوز شکسـت نخـورده و    

أالیتش غیر قانونی اعالم نشده است. متفعبه دست نیامد و نسخۀ در دسترس فانه تاریخ دقیق انتشار این داستان س
به انضمام سه » خان و دیگران « ةچاپ شدۀر و تاریخ نشر بود. از نسخات ناشبسیار قدیمی و بدون مشخصهم 

بیرون آورده است نیز چیزي معلوم نشد. اگر چه حسن میرعابدینی در 1384داستان کوتاه که نشر قطره در سال 
مـی  1358را سـال  » خان و دیگران « ) تاریخ چاپ 2/883: 1383» (صد سال داستان نویسی ایران « کتاب 
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اینکه نوشین . بنابراست و هیچ توضیحی درباره اش نمی دهدن می کند که این داستان را ندیدها خود اذعاام،اندد
پیش از سال پنجاه نوشته شده مطمئنّاً درگذشته است، این داستان اگر نه پیش از سال سی و دو، 1350در سال 

در بخش داستان هاي اقلیمی پیش از بخش گنجاندیم واین دالیل است که ما آن را در اینۀه به هماست. با توج
بررسی کردیم.1357سال 

کتابنامه
- 12صـص  .12ةشمار.مدوةدور.سوره.»یات داستانی در قبل و بعد از انقالبوضع ادب« ).1369. (یعقوب،آژند

16.
تهـران : علمـی و   .چـاپ نهـم  .اديد پروین گنابمحمۀترجم.مهمقد).1379. (دحمان بن محمعبدالرّ،ابن خلدون
.فرهنگی

.دیار محم–تهران : نشر نگاه .چاپ سوم.بازي).1359. (اصغر،الهی
.تهران : امیرکبیر.چاپ اول.قصه هاي پاییزي). 1358(ـــــــــــ .
.141- 132صص .فصل هاي سبز»تابستان سرد« ).1347زمستان (ـــــــــــ .

.سعادتۀ: مطبعکرمانشاهان.چاپ اول.روز سیاه کارگر).1305. (احمد،ريدینوةخدا داد
.تهران : فرهنگ معاصر.چاپ دهم.ج اول.کلیدر).1373. (محمود،دولت آبادي

.تهران : آگاه.لچاپ او.جاي خالی سلوچ).1358(. ـــــــــــــــــــ 
.تهران : نگاه.لچاپ او.الف.گاواربان). 1383(ـــــــــــــــــــ . 
.تهران: نگاه.لچاپ او.ب.بابا سبحانۀآوسن). 1383(ـــــــــــــــــــ . 
.: نگاه. تهرانلچاپ او.ج.از خم چمبر). 1383(ـــــــــــــــــــ . 
.تهران : نگاه.لچاپ او.د. عقیل عقیل). 1383(ـــــــــــــــــــ . 
.: نگاه. تهرانلچاپ اوـ.ه.سفر).1383(ـــــــــــــــــــ .
.: نگاه. تهرانلچاپ او.الف.بیابانی و هجرت).1384(ـــــــــــــــــــ .
.: نگاه. تهرانلچاپ او.ب.ادبار و آینه). 1384(ـــــــــــــــــــ . 
.ه: نگا. تهرانلچاپ او.ج.گلدسته و سایه ها).1384(ـــــــــــــــــــ . 
ـتن   ،(گفتگو با محمود دولت آباديما نیز مردمی هستیم). 1368(ـــــــــــــــــــ .  فریـدون  ،امیـر حسـن چهل

.: نشر پارسی. تهرانلچاپ او. فریاد)
سخن. تهرانچاپ ششم.آشنایی با نقد ادبی).1380. (عبدالحسین،ین کوبزر :.

ـ .»نویسی یکساله انقالب گزارشی از داستان« ).1358. (د علیمحم،سپانلو .سـال اول .جدیـد ةدور.آزادۀاندیش
.9- 7صص . 1شماره
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اول

صـص  .121/122شماره .آدینه.»داستان نویسی معاصر ؛ مکتب ها و نسل هایش« ). 1376(. ــــــــــــــــ
62 -64.
.: چشمه. تهرانلچاپ او. مکتب هاي داستان نویسی در ایران).1387. (قهرمان،شیري

ةدانشـکد ۀنشـری .»ات معاصر ایرانپیش درآمدي بر مکتب هاي داستان نویسی در ادبی« ). 1382(ـــــــــــــ . 
190- 147صص . 189شماره .ات و علوم انسانی دانشگاه تبریزادبی.

.مـرداد مـاه  .اتکتاب ماه ادبی.»نخستین رمان اقلیمی در داستان نویسی معاصر ایران« ).1389. (صادقی شهپر، رضا
.39- 35ص. 40شماره 

.چاپ نو:رشت.لچاپ او.طرح ها و کالغ ها.)1344(.طیاري، محمود
.: کتاب موج. تهرانلچاپ او. بعد از تابستان). 2535(. غزاله،علیزاده

.: نشر رز. تهرانچاپ سوم.آینه هاي سیاه).1349. (محمود،کیانوش
.: نشر رز. تهرانچاپ دوم. ه اياي و قصه غص).1354(. ـــــــــــــــ
.: نشر رز. تهرانلچاپ او.و بال آمد و شفا آمد). 2536(. ـــــــــــــــ
.867- 848صص .10شماره .صدف. »دمدمه هاي شب سیاه « ). 1337(. ـــــــــــــــ

. چـاپ اول .: مهران کندريراستار. ویمنصوره شریف زادهۀترجم.فرهنگ اصطالحات ادبی).1382. (مارتین،گري
.: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران
معین..تهران.چاپ پنجم.غریبه ها.)1383( .احمدمحمود،

.: اشاره. تهرانلچاپ او.هاي نام آور معاصر ایرانداستان نویس).1382(،جمال،میرصادقی
: کتـاب  . تهـران لچـاپ او .هنر داستان نویسیۀواژه نام). 1377(.منتمی،جمال و میرصادقی (ذوالقدر)،میرصادقی

.مهناز
.: چشمه. تهرانچاپ سوم.جلد2.صد سال داستان نویسی ایران).1383. (حسن،میر عابدینی

چشمه.:. تهرانچاپ اول.فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز.)1386(ــــــــــــــــ . 
.: قطره. تهرانچاپ اول.خان و دیگران).1384. (لحسینعبدا،نوشین

.بی تا،بی نا،بی جا. خان و دیگران. ـــــــــــــــــ
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