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هاي اقلیمی شمال و جنوب نقش تزئینی و پویاي طبیعت اقلیمی در داستان
ایران

1رضا صادقی شهپر

چکیده
تزئینی و گاهی به هاي اقلیمی، یکسان نیست و گاه به شکل بازتاب عناصر طبیعت اقلیمی در داستان

هاي اقلیمی شمال و زا به کار رفته است. جنگل و شالیزار و دریا در داستانصورت پویا و حرکت
ها و عناصر بومی و محیطی ترین پدیدههاي اقلیمی جنوب از مهمبیابان و نخلستان و دریا در داستان

اند. در این مقاله ها شدهیر اقلیمها از همدیگر و نیز ساهستند که باعث تشخّص و تمایز این داستان
نویسی شمال و هاي اقلیمی دو حوزة اقلیمیگونه عناصر در داستانچگونگی نقش و کارکرد این

بررسی و -با تمرکز بر دهۀ چهل و پنجاه شمسی یعنی اوج این شیوه از نگارش داستان-جنوب
وصیف تزئینی و پویا در این دهد که اوالً از هر دو شکل تتحلیل شده است. نتایج نشان می

هاي شمالی و جنوبی، نقش و ها استفاده شده است، ثانیاً عنصر بومی و طبیعی دریا در داستانداستان
کارکردي متفاوت دارد. 

، شمال و طبیعت اقلیمی، توصیف تزئینی، توصیف پویایمی، داستان اقلهاي کلیدي:واژه
.جنوب

، همدان، اسالمیآزاددانشگاه، همدانواحد، فارسیادبیاتوانزبدانشیار.  1
r.s.shahpar@gmail.com..ایران
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مقدمه
هاي ادبی در تعریف داستان اقلیمی عموماً بر وجود المعارفهدایرها ودر همۀ فرهنگ

هاي محیط رکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و ویژگیعناصر مشت
Regionalدر زبان التین معموالً که ها بومی تأکید شده است. این داستانطبیعی و

novelمحیط بر غالباًهایی هستند که داستان،دشوناي ) خوانده مییا ناحیه( رمان محلّی
: 1382، گري(تأکید دارند.خاصمردم یک منطقۀباورهاي جغرافیا،  آداب و رسوم و و 

)147: 1377میرصادقی و ذوالقدر، ؛ 272
انی است که به سبب بازتاب گستردة بر این باور است که داستان اقلیمی، داستنگارنده 

، رنگی در طی حوادث و ماجراها–دو شکل تزیینی و پویا به –عناصر اقلیمی و محیطی
این عناصر خاص و متمایز از دیگر مناطق است.اي و بومی دارد  و متعلّق به ناحیهمحلّی

محیط و طبیعت بومی، صور خیال اقلیمی( بومی )، شیوة بومی و محیطی عبارتند از:  
هاي سیاسی و تحوالت و جنبشها و مناطق بومی،معیشتی و اقتصادي و تولیدي، مکان

ها، شکل اجتماعی منطقه، فرهنگ مردم؛ شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه
، واژگان و ها و زبان محلّی( لهجه و ساختار زبانیها، پوششمعماري منطقه، خوراك

ها و سرودها ).ات محلّی، ترانهاصطالح
شمسی باید جست که حتی تا امروز 1300هايهاي داستان اقلیمی را در سالسرچشمه

نویسی اقلیمی را به صورت یک گرایش شیوة داستانهم بیش و کم ادامه یافته است اما 
طوري که طی جستجو کرد به1340هاي پس از مشخّص و شناخته شدة ادبی باید در سال

- قاً بهترین داستاناند که اتفاها نوشته شدهبیشترین این نوع داستان1360تا 1340هاي سال
نویسی اقلیمی شمال و دو حوزة داستانتوان یافت.ها میهم در میان همینهاي اقلیمی را 

نویسی معاصر ایران، از استقالل و قدرت خاص برخوردارند.جنوب نیز در داستان
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بومی در داستان اقلیمیعناصرطبیعت و 
اقلیمی در و عناصر عت بومی و محیط که در تعریف داستان اقلیمی هم گفته شد، طبیچنان

اي دارد و زمینۀ اصلی ماجراها و حوادث داستانی ها بازتاب بسیار گستردهاین نوع داستان
هاي گیرد. اما بازتاب عناصر طبیعت بومی و توصیف محیط طبیعی در داستانقرار می

ی و توصیف پویا ما آن را توصیف تزئینکهاقلیمی، همیشه یکسان نیست و بر دو گونه است 
، فقط جنبۀ تزئینی دارد و براي در شیوة نخست، عمل توصیفبدین صورت که نامیم. می

ت بومی نقشیشود اما در شکل دوم، محیط و طبیعگرفته میآرایش زمینۀ داستان به کار 
داستان و حوادثهماهنگ با کامالً دارد و و ماجراها داستان برنده در و پیشزا حرکت
و به عبارت دیگر کارکرد پویا دارد.ستهاروحی و روانی شخصیتحاالت 

هاي در داستاندر این مقاله، بازتاب طبیعت و عناصر محیطی از منظر کارکرد تزئینی و پویا
اقلیمی شمال و جنوب ایران بررسی شده است.

نویسی اقلیمی شمالداستان
ه تا مازندران و گرگان و بندر ترکمن هاي آن، از گیالن گرفتگسترة اقلیم شمال در داستان

ها دارند که البته سهم گیالن در محیطی، بازتابی چشمگیر در داستاناست و مسایل بومی و 
از خطۀ گیالن -جز یکی دو تن-تر است و اغلب نویسندگانو مهماین میان از همه بیشتر

ادي، ، اکبر ربراهیم رهبرد طیاري، اعبارتند از: محمواین حوزهاقلیمینویسندگانهستند.
سادات رامرز طالبی، کاظم، فآراستهحسن حسام، محسن حسام، هادي جامعی، مجید دانش

دختر رعیت«محمود اعتماد زاده (م.ا.به آذین) در رمان کاظمی، دحسین میراشکوري، سی« ،
انۀ باران، از مجموعۀ افس» گردندبراي چه بر میها آن«هاي کوتاهداستاننادر ابراهیمی در 

هر سه از » بردها را نمیباد بادآورده« و » بخشیدمردي که آفتاب می«، »پیچدصدا که می«
، و رمان آتش بدون دود.اي صحراههزار پاي سیاه و قصهمجموعۀ 

نکتۀ قابل توجه آنکه در این میان، نادر ابراهیمی(متولد تهران) و سیدحسین 
شان فضایی متفاوت با دیگر نویسندگان هاي اقلیمیمیرکاظمی(متولد گرگان) در داستان
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ها، اش، غالباً شیفته و مسحور افسانههاي اقلیمیاند؛ ابراهیمی در داستانشمالی آفریده
ناك، آمیز و حسرتهاي قوم ترکمن است و با نگاهی ستایشها، روایات و سنتآیین

میرکاظمی همگذارد.نمایش میاي را به زندگی آکنده از عشق و خشونت و تعصبات قبیله
از هایی از ترکمن صحرا  و رمان یورت،هایی مانند آالمان، گندم شورا، قصهدر داستان

کند و خشم و نفرت هاي فراموش شدة قوم ترکمن با اندوه یاد میها و دالوريقهرمانی
وستاییان باختگی رهویتشدگی و خود را از ورود مظاهر تمدن شهري به روستاها و مسخ

ها و حتی صور خیال و تشبیهات به کار رفته نیز ها توصیفسازد. در این داستانآشکار می
بندي دقیق تر متناسب با عناصر زندگی مردم ترکمن است. از اینرو در یک نگاه و تقسیم

گذرند به عنوان یک شاخۀ متفاوت و صحرا میها که در ترکمنباید به این گونه داستان
-داستاننویسی اقلیمی شمال نگریست و بیراه نخواهد بود اگر که نام ه در داستانجداگان

را بر آن بنهیم.هاي اقلیمی ترکمنی
مرطوب و بارانی، ها و رودهاي خروشان، هواي مه آلود وهاي انبوه و سرسبز، کوهجنگل

وتون با زنان ، شالیزارها و مزارع چاي و تها با ماهیگیران و شکارچیانشدریاها و تاالب
اند که در دهندة طبیعت بومی شمالکلشکشیده،زده و رنجلیکار و دهقانان اندوهشا

، ناصر بومیگونه عنویسندگان این منطقه، حضوري چشمگیر دارد. ایناقلیمی هاي داستان
ناپذیر است که اگر حوادث و لی چنان برجسته و چشمگیر و جداییهاي شمادر داستان

، ا کرده و در زمینۀ دیگري قرار دهیم، داستانستانی را از این محیط جدماجراهاي دا
. دادکارکرد اصلی خود را از دست خواهد 

گونه توصیف از طبیعت و محیط بومی، قابل تشخیص ، دو هاي اقلیمی شمالدر داستان
هايگفت که بیشتر توصیفات در داستان. البتّه بایداست؛ توصیف تزیینی و توصیف پویا

به ، ستیم. حالمواجه هآفرینت و کمتر با توصیف پویا و حرکتشمالی از نوع تزئینی اس
پردازیم:ارائه شواهدي از هر دو نوع می

1601

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


طبیعت و محیط بومی 
طبیعت بومیتوصیف تزئینی
ها بود و چشمم به آفتاب که روي درختها ام به علفرفتم سایهها میبا سنجاقک

. سرخی زده بود
ختان ، انبوه درشالیزار زیر پاي باد گسترده بود. دورها در باد ناآرام بودند ورگب

ک زمینۀ آبی ، تناور ... سخت پابرجا و پرواز منحنی چند مرغابی در یبود، بارور
اي به درخت، شیهۀ ، گوسالهگناه ... کالغی بر پرچینو مترسکی خاموش و بی

) 44و 43: 1344،طیاري(.هایک اسب و صداي زنگوله
هاي خورد و از میان بوتهکومه پیدا نبود. جاده در پرتو نیمه روشن ماه، تاب می

گذشت و آن دورها پشت اي عریان و درختانِ به و توت میهگزنۀ وحشی و ساقه
) 22و 21: 1383، شد.( راديکرد و محو میپوش کمانه میهاي گالیخانه

تۀ پاپیروس [ هاي خشک و شکسزارها افتاده بود. ساقهجاده خاموش، وسط توتون
نشسته شد که در مهشان به زمین بود. جنگل از دور دیده میتوتون ]  هنوز ریشه

اي سوخته درآمده بودند می ها که به رنگ قهوهبود. کنار جاده سرخس
) 55: 1383، .( رهبرلرزیدند

خشتی ایستادند و نگاه کردند به صبح هاي گل ناز را لگد کردند و پاي دیواربوته
که پاك و تر و تازه بود. به هوا که سربی و سنگین و مرطوب بود. به ململ نازك 

هاي درخت ها باال ها و شاخهها ، سفالمه که نرم نرمک خودش را از روي چینه
) 5: 1354کشید. (حسام، می

» امسال کمتر خبرتو داریم.« که ما را دید به آقایف تعارف کرد: چی همینقهوه
ده در مه آبی رنگی جا» هرجا که باشیم دعاگوي شماییم.« آقایف با لبخند گفت:

ها کرد. سایۀ درختبا نورش مه آبی جاده را قیچی می. خورشیدفرو رفته بود
دویدند ... ( ها توي لجن دنبال هم میرسید. اردكتر و درازتر به نظر مینازك

) 40: 1350، دانش آراسته
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نوستالوژیک و سادات اشکوري به شکل هاي کاظمتوصیف طبیعت، در داستان
ستن پیوند میان آن دو دلبستگی به طبیعت و نگرانی از بیگانگی انسان با طبیعت بدوي و گس

رزوي بازگشت به طبیعت و آرامش آن، بازتاب ، مرگ طبیعت و انسان و نیز آو در نتیجه
:یافته است

. از دامنه که رد اياي. عطر سرشیر را هم فراموش کردهفراموش کردهها راکوه
اي اما ... راستی ها را فراموش کردهافتم ... تو این کوهشوم به یاد آن روزها میمی

دارم ؟ ... من کوه و دریا را دوست میها را فراموش کنیتوانی این کوهچطور می
هاي وحشی را با خود خزد عطر علفاق مییمی که از پنجره به درون ات... چرا نس

) 56و 55: 1350، آورد، چرا ؟ ( سادات اشکورينمی
، آلود و بارانی شمالآلود از طبیعت سرسبز، مههاي نوستالوژیک و غمدر کنار توصیف

پردازد و با زندگی دهقانان و شالیکاران مینوع دیگري از توصیف هم هست که به 
، تصویري از عت بومی و شالیزارها و شالیکارانگی روستایی با طبیدرآمیختن عناصر زند
-در شالیزارها به همراه آوازخوانیکند.کار زنان شمالی الی ارائه میزندگی روستاییان شم

هایی است که در معی و فضاي پر شور و شاد شالیزار، از جمله ویژگیجهاي دسته
.بینیمهاي هیچ اقلیمی نظیرش را نمیداستان

که ، و دهاتیهاي پست و بلندها ... و زمینها درختهاي وحشی، درختها و پونهگل
که تو بجار ـ زیر آفتاب ـ خم هاشان اند و زنها نشستهروي چوب بست، جلوي دکان

ا ـ شاید مهربان ـ دارند وجین هها، دستها و زانوهاشان و با آن دستاند ، روي شکمشده
) 56: 1344.( طیاري، کنندمی

من بجار کاره « دادند با یک صدا توي برنجزارها موقع کار، وقتی که به هم یاور می
» دوباره «کردند و می» وجین « کردند و خواندند و دیگران واگیر میمیرا » نوکونم ماره 

شان شد و پاهايشان خسته میشد و دستهايخواندند. تا وقتی که شب میکردند و میمی
) 117: 1357، . ( طالبیآمدندشد و از برنجزار بیرون میمیکرخت 
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از طبیعتتوصیف پویا 
، طبیعت بومی با فضاي داستان و ماجراها هماهنگ است و از هاگونه توصیفدر این

حوادث داستان را رود و ی و آرایش دهندة زمینۀ داستان، فراتر میحد یک عنصر تزئین
، کن است از طریق ریزش باران، پدید آمدن یک تکّه ابرکرد مم. این کاربردپیش می

.آگین، در داستان صورت گیردغمآلود و طوفان و یا نرمی و لطافت هواي مهشدت یافتن 
سادات اشکوري، فضاي ابرآلود و از کاظم» شبنم بر خاك«که در داستانی از مجموعۀ چنان

ت هماهنگی کامل دارد و همزمان و تیره و بارانی، با حادثۀ شومی که در حال وقوع اس
همراه با تحریک و ترغیب شدن روستائیان از سوي قهرمان داستان براي دفاع از حقوق 

-گیرند و آنگاه که واقعۀ شومِ کشتهرفته آسمان را فرا میخودشان، ابرهاي سیاه هم رفته
ي تند و سرکش اند یکباره رگباردهد ابرهاي سیاه هم که آبستن حادثهشدن قهرمان رخ می

بارند:فرو می
ریخت. از هر طرف ابرها جمع آورد و بر سطح آسمان میها میاز قلّهباد ابرها را 

کرد و ابر سیاه خشماگمین تنها حرکت می. یک تکّهپیوستندمیشدند و به هممی
به ابرهاي دیگر اعتنایی نداشت ... ابر سیاه نیمی از آسمان را پوشانده بود و 

. نخستین سنگ را دادند ..رنگ میشدند و تغییرسفید به ابر سیاه ملحق میابرهاي 
دند ... از هر ، حسن برداشت و بعد مردم به طرف دیوار هجوم براز سنگچین دیوار

می افتادند و صدایشان دره را ها به رودخانه بارید و سنگطرف سنگ بود که می
ه لغزید ... سنگ جمجمۀ حسن را انباشت ... حسن فریادي کشید و به ته درمی

ي رعد پیچید و رگبار تندي زد ... ناگهان صدابود و خون فواره میشکافته 
) 51- 57: 2535آلود شد.( سادات اشکوري، درگرفت. آب رودخانه گل

و شیون و هیاهوي خانواده و ، صحنۀ مرگ گل آقا»آقاي لچه گورابیگل«در داستان 
این وار باران و غوغاي باد همراه است و بارش مداوم و شلّاقگان جنازه باکنندتشییع

د:واقعه دارهماهنگی عجیبی با توصیف 
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پردة . ر باد و باران به رقص درآمده بود. شاخ و برگ درختان زیباریدباران می
ـ که دم در آویزان بود در باد و باران موج برداشته کرباسی ـ پر از پینه و وصله

از کفش و متري ایوان تا کمره نم کشیده بود و روي ایوان داشتبود و هرة نیم
شد ... لرزش شکنندة شاخ و برگ آلود پر میگالوش و چکمۀ خیس و گل

. گاري حامل میت رسیدزنجیري باران یکنواخت به گوش میدرختان و صداي
انی که رفتند از میان آب و گل و بارکنندگانی که از پشت آن میبا تشییعگل آقا

: 1354، . ( جامعیرفتمی» تازه آباد « نده بود به طرف همۀ مردم شهر را تارا
116 -110 (

آلود بارانی با درون گرفته و غمهماهنگی فضاي مههم » پرنده در باد « در داستان 
جنگلانمجاهداز ه سبب شنیدن خبر دستگیري عموجان که، بهاي داستانغمزدة آدم

:گذاردیفی پویا از محیط را به نمایش میو توصتۀ تأمل استشایسباشد، می
ن شدة توي ایوان را خیس کرده بارید و حصیر په. اریب میباریدحاال یکریز می

خیس بود و از ها خیسِ سیده بود و رو پاگرد پهن شده بود. سفالها را لیبود. پلّه
کردیم که از ان نگاه می... ما به ریزش آب بارکرد نوکشان آب باران چکّه می

ریخت توي حوض، که در صدایی خورد. دستی کوبۀ در را بر گلمیخ ناودان می
. پنجره را باز دیم که عموجان است و گفتیم خودشهکوبید و ما انگار کرمی

ت خانم جان برگش. » خانم جان! خانم جان! عموجان اومده«کردیم و گفتیم 
هاي خیسش و ها با دستایستاده بود زیر پلّهده بود ... . رنگش پرینگاهمان کرد

من « ریخت. از الي پنجره گفتم باران اریب بر سر و رویش میخورد و تکان نمی
. صدایش می لرزید و به سوي در رفت ... گفتیم حاال »نه« خانم جان گفت » برم ؟

روشن هایی باالبلند با صورتی مهتابی و چشمعموجان را میان درگاه خواهیم دید؛
، ایستاده میان درگاهی ... ما آه کشیدیم و ...، عموعلی بنّا را دیدیم، دوست بابا را

، ، یخ بستم و همۀ برودت هوا به تنمان نشست. تنمان مورمور شدچیزي نگفتی
کشید رو سنگفرش که عموعلی بنّا رفت و خانم جان  آمد. پا می. بعد چروکید
ستاد. تکیه به دیوار داد. دست رو دل نار درخت نارنج زیر باران ایدیدیم ک
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تش را گرفتیم و آوردیمش ، و دسها دویدیم پایین، پابرهنهگذاشت و نالید. از پلّه
47: 2535، اي زمستان را با خود داشت ( حسام، محسن. انگار تمام سرمتو ایوان

) 48و 
ایان در پ، ي داستان و کارکرد پویاي آنطبیعت با ماجراهاعناصر آمیزش نه گواین

ها، در توصیفی از فضاي و کشته شدن عموجان به دست قزّاق»پرنده در باد« همین داستان 
وشود کرده به جان کودك شاهد ماجرا نیز دیده میآلود زمستان و سرماي رخنهبرف

در جانش -ثۀ ناگوار تلخی سرما از دو سوي ـ هم سرماي زمستان و هم سرماي این حاد
) 80-85همان،فرو می ریزد.( 
ند که در سکوت و سرماي ، دو همراه، نبی و نازعلیاز اکبر رادي» جاده«در داستان 

اند و توصیف هاي خویشکه هر دو خاموش و غرق در اندیشهسپرند در حالیشب راه می
-ارادگی آدم، متناسب با سردي، خاموشی، تردید و بیشبآلود و سرد و ساکتفضاي مه

:تهاي داستان اس
. نبی چشم خیره اي رفت و آنگاه پا به پاي هم در امتداد جاده و نازعلی رسید

زید و وپشتی پایین کشیده بود. باد سردي میسکوت و شب راه افتادند ... مه کم
ۀ گیله مردي را هاي پیر و مزرعۀ لخت و آواز غریبانموج خفیفی از بوي تن مرغ

گاه یک .رفتریخت و میجاده میآورد و تويکرد و میاز دوردست جمع می
اي از پاي یک بوته شد و تنها نالۀ هراسناك قورباغهلحظه جریان طبیعت قطع می

) 25و 24: 1383، رادي(.افتادخاست و در سینۀ مهتاب میبرمی

هاي اقلیمی شمالدر داستاندریا
. آنچه در این میان، تهاي اقلیمی شمال اسداستانبومی در دیگر پدیدة طبیعی و دریا

هاي اقلیمی عنصر بومی در داستان، حضور بسیار کمرنگ این مایۀ تأمل و شگفتی است
، به جز در یکی دو داستان ـ البتّه در محدودة زمانی پژوهش اي که آن؛ به گونهشمال است

ـ حضوردهۀ چهل و پنجاه شمسی است هاي داستانتمرکزش بیشتر بر روي که حاضر 
ه حساسیت و تأمل بیشتر گا. این موضوع، آنکه غالباً هم از نوع توصیف تزئینی استندارد
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. همچنین باید گفت که هاي اقلیمی جنوب مقایسه کنیمانگیزد که آن را با داستانرا برمی
هاي کل کمرنگش نیز، با داستان، در همان شهاي شمالیدریا در داستانحتّی نوع حضور 

درگیري و نزاع صیادان ، بیشتر محلّي شمالیهااست. دریا در داستانتمتفاوکامالً جنوبی 
- شود اما در داستانی هم فقط اشاراتی توصیفی بدان میهاي شیالت است و گاهبا گشتی

هاي تجاري، هاي اقلیمی جنوب، دریا منبع رزق و روزي بومیان، محلّ رفت و آمد کشتی
مهاجر به کشورهاي عربی و نیز میدان قاچاق ها، جاشوها و مسافران و کارگراننفتکش

ها در جنوب به فرنگیاین تفاوت شاید بتوان گفت که از حضور مداوم.استکاال و مسافر 
شود که چهرة آن را سبب صنعت نفت و نیز ورود و خروج کاال از این منطقه ناشی می

ها نیز بازتاب یافته است.دگرگون ساخته و همین در داستان
. جلوي ما رسیدماهی خشکیده از دریا به مشام می. بوي نمک وندتر شده بودباد ت

- کم نزدیک مینۀ آبی دهن باز کرده بود و ما کمدریاي چمخاله در یک زمی
) 40: 1350آراسته، شدیم. ( دانش

. سرو صدا نکن ! و تفنگش را کنارة نیزار که رسیدیم محمد گفت: ساکتبه 
مه از . بعد لوتکا را تا نیداشت. با احتیاط از لوتکا بیرون آمدبر1»لوتکا « ام از آر

شد و خاکستري غروب آرام آرام تیره می. نورآب بیرون کشید و جلو افتاد
، افق که هنوز به زردي خورشید آلوده کرد. آن دورانداز ما را محدود میچشم

. آن سويآمدمیکرد. انگار آسمان داشت پایین دو نیم میبود آسمان و دریا را
- که خالی میآمد و گاه صداي تیري نیزار صداي محو مرغان دریایی می

) 1352:80حسام، (.شد
کنن و بعدش نصف شب میان پهن می2هاشونو» الکش« گیرا قاچاقی ماهی

جمعش 
کنن. پریشب من و اسمال رفتیم یکی از این تورها را پاره کردیم و تونستیم می

لوتکا : قایق کوچک پارویی.1
نوعی تور ماهیگیريالکش:.2
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. کنندها کار را خراب می. به جان مش قربان این بچه مچهریم ..شیش هفتا گیر بیا
شدند حاال کار رفتند نوکرش نمیولش دهن شیالت را می بستند و نمیاگر از ا

تا! ن. شانزدهتا الکش منو گرفتکشید. به والي علی امسال شانزدهبه اینجا نمی
ند که گشتی را جمع ککنن ؟! ... رحمت آمده بود الکشش المذهبا مگر رحم می

رچه التماس . رحمت هها را ببردبا موتور جلوش سبز شد. خواست تور و ماهی
ارد را تا دسته خوابوند . باالخره گالویز شدند و رحمت ککرد گشتی کوتاه نیامد

)  99و 90و 86، . ( هماناشتوي سینه
اقلیمی جنوبنویسیداستان

لیمی آن، از خوزستان و بوشهر و هرمزگان گرفته هاي اقگسترة منطقه جنوب در داستان
تا فارس و کرمان است و در این میان، شهرهاي بزرگی چون اهواز، آبادان، خرمشهر و 

هاي جزایر تنگۀ هرمز و نیز روستاهاي بختیاري و کرمان بنادر بوشهر، گناوه، لنگه و آبادي
از -اي اقلیمی حوزة جنوب هو فارس، محل وقوع ماجراهاي داستانی هستند. در داستان

- دو گونۀ عمده از داستان قابل تشخیص است: داستان- هاي روستایی که بگذریمداستان
هاي کارگري غالباً در شهرهاي بزرگی چون هاي دریایی. داستانهاي کارگري و داستان

حام ها ازدگذرند و مشخّصۀ اصلی آناهواز، آبادان، خرمشهر و در مراکز نفتی و صنعتی می
هاي کارگري است کارگران در مراکز نفتی و صنعتی، حضور مهندسان فرنگی و اعتصاب

هایی از طبیعت بومی منطقه (دریا و نخلستان) همراهند که نقشی تزیینی و گاه که با توصیف
هاي ناصر تقوایی، احمد محمود، ناصر پویا در ماجراهاي داستانی دارند. بیشتر داستان

وي، جالل هاشمی تنگستانی، حسن کرمی، حسین دولت آبادي و پرویز مؤذن، مسعود مینا
گنجند.مسجدي در این بخش می

هاي دریایی، در مناطق حاشیۀ خلیج فارس و هاي جنوبی، یعنی داستانگونۀ دوم داستان
گذرند و ویژگی هاي آن، بندر بوشهر، بندر گناوه، بندر خرمشهر و اروند کنار میآب

-ها و حوادث داستانی به شکلی پویا و حرکتقرارگرفتن دریا در داستانشان، زمینهاصلی
زاست. ماهیگیري و جدال همیشگی بومیان با دریا براي به دست آوردن روزي، تردد 

ها و جاشوها در دریا و نیز قاچاق کاال و مسافر و تعقیب و گریزها بر روي دریا، دایمی لنج
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ت. نسیم خاکسار، صادق چوبک، عظیم خلیلی، هاي دریایی اسمشخصۀ اصلیِ داستان
هستند.عدنان غریفی، منوچهر آتشی از نویسندگان این نوع از داستان

هاي ترین عناصر طبیعی و بومی هستند که در داستان، مهمدریا و نخلستان و بیابان
دارند. هاي شمالی، نقش و کارکرد تزئینی و پویا همچون داستاناند و جنوبی بازتاب یافته
نخلستان و بیابان
از نخلستان و بیابانتوصیف تزئینی

ها، از جمله عناصر طبیعی است که در هاي خشک و سوزان به همراه نخلستانبیابان
هاي جنوبی، حضوري گرم و زنده دارد و گاه آمیزش آن با عناصري چون داستان

آفریند:میهاي صنعتی در داستان تضادي هنري ها و کارخانهپاالیشگاه
- هاي ماده میهوا گرم بود و خرما داشت روي نخلها انداختند توي نخلستان. از اسکله

کشید ... در سوي دیگر از ها میز فراز نخلستان سینه به کاکل نخلگرمی ارسید. نسیم نیم
هاي آن رسید و گردن بلند جراثقالاسکله و هیاهوي خفۀ آن به گوش میاي دور، فاصله

شد. (مؤذن، که از شط آب بنوشند، محو دیده میهایی آهنین فهی همچون زراکه گفت
)37و36: 1357

هاي ها با دستکشید و نخلگوشۀ غربی نخلستان را به آتش میهاي تیز و برّاي آفتاب،تیغه
کردي دمۀ آن نمودند. هوا دم داشت. خیال میشان یکدست گُر گرفته میپهن و فشرده

ها که در وي باشگاه سایه افتاده بود و اسبدمید. در میدان خاکی روبرآتش است که می
کرد که حاال داشت ها نگاه مینمود. غضبان به نخلستانتاختند فضایش تیره تر میآن می

: 1347شد. (میناوي، گشت غرق مکه پیوسته تیره تر و فشرده تر میدر پوستۀ تیره اي 
132(

نشست بر فراز انگشتان کشیده و سرنیزه اي درختان تو در هم خورشید در انبوه نخلستان می
خرما، 

هاي ارغوانی رنگ، دامنۀ خاکستري آسمان بغ کرده را رنگ خون زده بود ... شرجی شعله
هاي تازه از غالف بیرون زده با بوي رو شهر نشسته بود و عطر گس خاركمثل مه سبکی

)38و37، ب: 1383خاك رطوبت دیده قاطی بود. ( محمود، 

1609

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1هاها پنهان بودند و پیشهاي نخل ها پشت ماسه تپهبه طرف نخلستان راه افتاد. کندهمحمد

رفت کم که از ماسه تپه باال میشد. همچنانآبستن خرما، از سر تپه دیده می2يهاو پنگ
ا پنهان هشد باز کندهر میآمدند و از تپه که سرازیها هم باال میهاي زمخت نخلکم کنده

ها از ته کنده پدیدار رسید دوباره اندام بلند نخلو باز باالي ماسه تپۀ دوم که میشدندمی
زار، تا کنار نخلستان ماسه تپۀ نبود. زمین ماهور ماسهگشت... رسید به جایی که دیگرمی

ورشید مکیدة چرخ هاي خشکیده و خسیاهی نخلستان دور نبود. داربستکشیده شده بود.
کاري نشسته و افق را خط خطی کرده هاي سیفیي کج و کوله، گله به گله تو زمینهاهچا

هاي شق جالیزها به خواب رفته بودند. نخلبودند. هندوانه هاي درشت خطمخالی و سبز، تو
)36: 1384کشیدند. (چوبک، سوخته، پشت سر هم سرك میو رق و الغر و سیاه

و نه سبزه اي. به هر جا رفتند. نه درختی بود و نه آبیتی هموار و درندشت میاز میان دش
هاي خشکیده و گاهی چند هاي سرخ و سنگی و بوتههاي خشک، کوهکردي تپهنگاه می

)230: 1357کردند. (دولت آبادي، ل که در یورش مداوم باد سر خم مینخ
از نخلستان و بیابانتوصیف پویا

بیشتر هاي جنوبی هم در داستانبانی و نخلستانبیاهاي طبیعتکه دیدیم، توصیفچنان
آفرین و هماهنگ با حوادث داستان مواجه اند و کمتر با توصیفی پویا و حرکتتزیینی

از احمد محمود، هماهنگی میان اضطراب » ترس«در داستان کوتاه براي نمونه هستیم. 
قطرات باران بر هايوآشوب درونی شخصیت اصلی داستان با فضاي بارانی و آهنگ کوبه

ها، قابل توجه است. این پویایی خش برگ نخلسطح جاده و نیز هجوم و زوزة باد و خش
شود و توصیف باران و طوفان از دیده می» ترس«عناصر بومی و محیطی، در سراسر داستان 

شود، فضایی همان آغازِ تعقیب قهرمان داستان، تا زمانی که وي به ضرب گلوله کشته می
آفریند و همراه با تعقیب و گریزها، بر شدت باران و باد هم افزوده ول و هراس میپر ه

.شاخه نخل1
. خوشۀ خرما2
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هاي داستان، نشان داده و القا شود و از این راه، میزان ترس و اضطراب درونی شخصیتمی
شود.می

ت. باران، وانت و آسفالت و دوخاران ساحلی، آسمان را به زمین میهاي درشت برگه
ه سر تو ها را که به فاصلۀ چند ذرع از جادرا که گل شده بود و انبوه نخلده هاي جاکناره

کوبید.هم فروبرده بودند سخت می
هاي خالد مرتعش شد:پس از انفجار دومین گلوله، لب

یحیی نگهدار... نمیشه فرار کرد.-
ند. رقصاکشید و آب را رو آسفالت میسفالت راه افتاده بود. باد هو میآب باران رو آ

شد. یحیی رو فرمان قوز به باال کشیده میهاي درشت باران رو شیشه جلو وانت، لرزان قطره
ها به زانو نشست. بعد رده بود ... یحیی پاي یکی از نخلکرده بود و پالن گاز را تا تخته فش

ا به زده خودش رن غلتید و خون او با آب باران درهم شد. خالد وحشتبه آرامی رو زمی
هاي کشید. برگگرسنه زوزه میبارید باد مثل هزاران گرگ یحیی رساند. باران میبالین

خش ناهنجارشان فضا را پر کرده بود. ها تو هم فرو رفته بودند و خشاي نخلسرنیزه
)54-49، 1385(محمود، 

هاي اقلیمی جنوبدر داستاندریا
بومیان، محلّ آمد و رفت هاي جنوبی، محل صید و منبع رزق و روزي دریا در داستان

ها، جاشوها و مسافران  وکارگران مهاجر به کشورهاي عربی و هاي تجاري، نفتکشکشتی
نیز میدان قاچاق کاال و مسافر و درگیري و نزاع با نیروهاي دولتی است. 

هاي هاي کارگري و هم در داستانحضور دریا را به دو شکل تزئینی و پویا، هم در داستان
هاي کارگري، محور اصلی داستان، مسایل توان دید با این تفاوت که در داستانمیدریایی 

ها و مراکز نفتی و صنعتی است و به سبب کارگري و رنج و مشکالت کارگران اسکله
درهم تنیدگی آن با دریا، حضور دریا، محسوس و مشهود و آرایندة زمینۀ داستان است، اما 

زمینۀ اصلی داستان و محل وقوع ماجراهاي متعدد است.هاي دریایی، دریا در داستان
هاي جنوبی، با آن شکل خاص خویش و وصف دریا و حضور گستردة آن در داستان

-هاي اقلیمی است که نظیرش را در داستانترین ویژگیهاي موجودش، یکی از مهمپدیده
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اقلیمی شمال که به هاي توان دید، حتّی در داستانهاي دیگر نمییک از اقلیمهاي هیچ
اي با دریا مرتبط و محل صید و صیادي هستند. به همین سبب، این عنصر بومی با همۀ گونه

هاي جنوبی نقش هاي خاص خود، همچون مهر و نشانی است که بر پیشانی داستانویژگی
سازد.ها را به این اقلیم، آشکار میشده و در نخستین نگاه، تعلّق آن

دریااز توصیف تزئینی
آنکه نقش تزیینی، فقط آرایندة زمینۀ داستان است بیاتدر توصیفهاي آندریا و پدیده

زا و پیش برنده در حوادث و ماجراهاي داستانی داشته باشد.پویا و حرکت

هایش را توي هوا تکان داد و چند نفس بلند ایستاد. دست2مقابل خنرفت و1چیدوبه
- رفت. یک پهلویش را به پایهدوبه آرام آرام باال و پایین میکشید. شط مد بود و متالطم.

هاي ریز با اسکله لرزش آرامی داشت .... موجکرد.میمالید و غژغژ هاي آهنی اسکله می
- زدند وسکوت ممتدي از وسط شط میشان بدنه دوبه را گاز میهاي آبکیدندان

)18: 2536آمد.(مؤذن، 
بارید. کرد. شرجی هم میرا گرفته بود. هوا داشت دم مییارنگی آسمان درهاي سرخشعاع

چراغ 
آمد و شد. باد گرمی از روي آب میدریا لنگر انداخته بودند پیدا میهایی که وسط کشتی

آمدند ... مرد باز هم هاي کوچک پیش مییواش موجخورد. یواشمیبه صورت مرد 
خورد. کف هاي ساحل میها به سنگجآب انداخت. دریا پر شده بود. موها را به قالب

آمد. نخ روي انگشتش جابه رد از باد بدش میغرید. مکرد. باد تندتر شده بود. دریا میمی
طعمه] ها را بیرون آورد. دود [ظر ماند. از ماهی خبري نشد. قالبشد. چند دقیقه منتجا می

ده بود ... (هاشمی شان به آب. از دست باد عصبانی شها را عوض کرد. باز انداخت
)10و8:  2536تنگستانی، 

ـ   . دوبه: قایق بزرگ فلزي بدون موتور، با کف تخت که براي حمل کاال از کشتی 1 العکس اسـتفاده  بـه اسـکله و ب
شود.می

. خن: انبار کشتی و لنج که در شکم کشتی قرار دارد.2
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ها عقب رانده است. کف سفید است نه آبی، شهر را تا کمرکش کوهدریا که نه سبز 
تا جلو بارانداز » پسته«نشیند. از دیوارة سنگی ها به شن میهاي مد در آستان اولین خانهموج

- ا، تا کارگاه صدف پاكاسته دکان هگاه حمال هاست و رسایه پشت دیوارش اطراقکه
ها رنگ باخت کنند. ماه که روي کوهمیکوبند و سرباال تفها به سد سنگی میکنی موج

-صداي پاروهاشان را میزند.آواز ماهیگیرها واز و دور دریا و آسمان سفیدیی میخط در
-اي روي خط سفید میبینی روي آب لرزان نقرهرا می1هاشان»جبلوت«شنوي و سیاهی 

گاري ماهیگیر بوده که روز2بافی» گرگور«هاي ساحل، پیرمردهاي ریزهنند ... روي شنرا
-کوسه دریده» گرگور«اند تا شاید ها نشسته»جلبوت«بان چشم کرده نگران اند دستی سایه

)84: 1343(تقوایی، اي براي تعمیر بیاید. 

از دریاتوصیف پویا
هاي ي هماهنگ و یگانه با ماجراها یا شخصیتهاي پویا معموالً دریا کارکرددر توصیف

که در داستان برد؛ چنانشود و آن را پیش میداستانی دارد و موجب حرکت در داستان می
از ناصر مؤذن، بشیر، شخصیت اصلی داستان، مبارزي است که به نفی »آفتابگردان«بلند 

آلود است. در یکی ر و غمباگذشته پرداخته و در اندیشۀ رها کردن خود از بند زندگی رنج
پردازد که دیگر حتی هاي داستان، بشیر به گفتگویی ذهنی با یک بلم پوسیده میاز صحنه

کند و آن قادر نیست هیکل ماهیگیر پیر را تحمل کند. به همین سبب، طناب بلم را پاره می
و درون سازد. این موضوع، هماهنگی و یگانگی عجیبی با اندیشهرا بر روي شط رها می

خورده که به پوچی  و بیهودگی رسیده است دارد که عاقبت در شخصیتی مبارز اما شکست

. جلبوت: قایق کوچک چوبی1
هاي نی بـه صـورت گـرد و بـا دهانـۀ قیـف ماننـد        که از ترکۀ خیزران، سیم یا ساقه. گرگور: نوعی وسیلۀ صید2

سازند.می
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کند و همچون قایق تردید میان ماندن و رفتن، یک شب در اسکله، خود را حلق آویز می
رهاند:پوسیده، خود را از بند و اسارت زندگی می

که انتهایش به پایه خزه بسته بقایاي قایق چوبی کوچکی با طناب بلندي ،تر از اسکلهآن سو
یف و پوسیده خود روي امواج ریز شط با جثه نحک اسکلۀ چوبی ویران بسته شده بود، ی

خواست طناب خود را پاره کند و در شط رها شود. بشیر از میرفت. انگار باال و پایین می
طور و همانموج شکن آجري روي ساحل گلی پرید و به سوي قایق رفت. چمباتمه نشست 

چاره چه کاري برمیاد؟ چه کاري به بلم کوچک خیره ماند و گفت: از این تن نحیف و بی
هاي کشیدكها وها و دوبهه؟ توي بازي بزرگ این شط که کشتیتونه انجام بدمی

ی تحمل هیکل یه ماهیگیر پیر تونه داشته باشه؟ حتغوغا به راه انداختن چه نقشی میسنگین
ه، که چی؟ تو که کاري ازت خودیو والي بیهم نداره ... خب این چه جوشجان راو بی

تونی روي سینه شط یا دریا بخزي و تحمل یه د دلت به چه چیز خوشه؟ تو که نمیآبر نمی
آد؟ ناگهان با حالتی عصبی و متشنج از جا نی، زندگیت و بودنت به چه کار میپارو را بک

هنش کف د و به سرعت شروع به بریدن طناب کرد. دپرید. چاقویی از جیب بیرون کشی
شی. ته شط ! با شط برو! اقال توي شط غرق میبرو! برو«کشید: کرده بود و مرتب فریاد می

تونن توي بدنت النه کنن. شبا بخوابن، تخم بریزن ... آب تیرة شط اقال چند تا ماهی می
چیزي تاریک روشن سطح مواج دلتا قایق را در جریان تند بسترش قاپید ... ساعتی بعد در

وبروي میدان خوابیده بودند هایی که روي اسکله و زیر درخت رنبود ... آفتاب نزده، حمال
آلود که از ترس هاي قرمز و خوابسگی ولگرد بیدار شدند ... با چشمعوي مداوم از عو

بندند، به شاخۀ ل میها را با آن به ساحه هیکل مردي که از طنابی که قایقگرد شده بود ب
)80- 76: 1357(مؤذن، آویخته بود خیره ماندند.درخت 

خواهد طناب خود را بگسلد، قایق چوبی کهنه و پوسیده و لغزان بر روي امواج دریا که می
هاي کارگري نقشی فعال داشته و همان قهرمان مبارز داستان است که زمانی در اعتصاب

اي پوسیده به زندگی بسته شده است داند که با رشتهل میاکنون وجود خود را عاطل و باط
بار دریاي زندگی است.و در اندیشۀ گسستن آن و رهانیدن خود از تالطمات و امواج رنج
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و » شهرو«اي طوالنی از ماهیگیري از احمد محمود نیز صحنه» پسرك بومی«در داستان 
و اعتصاب » بتی«اش بوب فرنگیاز مح» شهرو«شود که با یادهاي ذهنیدوستش روایت می

-را می» شهرو«آمیزد و نگرانی و اضطراب و میتینگی که قرار است فردا برپا شود در می
نمایاند:

سوري قلّاب را بیرون کشید. ماهی گوشت را خورده بود رفته بود.
.خورن تا یه بار گیر بیفتنیلی زرنگ شدن، ده بار طعمه رو میخ-
.قلّابزنی سرم طعمه روخوب نمیگ شدن اما تو هزرن-

هاي ساحل بازي طح رودخانه. موج ها آرام با ماسهسوري بلند شد. شهرو خیره شد به س
لرزاند و نخ زدند. باد نخ قلّاب شهرو را میهاي کنارة روبرو سیاهی میکردند. انبوه نخلمی

ه سکوت بود و هو شد. چند لحظشد و باز کشیده میشد و رها میقلّاب سوري کشیده می
آور رودخانه بود و خواب تو چشمان سوري بود باد بود و صداي گنگ و خوابهوي آرام 

آمد.میو رخوت تو تنش بود و صداي شهرو انگار از ته چاه 
خواسته اتفاقی طور بودم. هر وقت میدونم همیشه همینگیره... نمیاصال دلم قرار نمی-

. انگار که دیگه زنم. خیالم پیش اونهرو می» بتی«بیشتر شورِبیفته همین طور بودم ... حاال
)195و194، الف: 1383بینم. (محمود، بتی رو اصال نمی

ها ها، بازي موجبهم رودخانه، رخوت و سستی تن آدمها، صداي گنک و ملرزش نخ قلّاب
لقا کنندة ، همگی ادارِ شخصیت اصلی داستانحل و نیز جمالت کوتاه و سکتهبا کنارة سا

آشوب ذهنی و دلشورة شهرو هستند.
هم توصیف کارون و تالطم آب، با طوفان و آشوب به پا » آسمان کور«در داستان کوتاه 

است هماهنگی کامل دارد:» یزدان داد«گرفتن از که در اندیشۀ انتقام» چلّاب«شده در درون 
توفید. مثل مادیان بوي بهار ه اي، زیر پل سیاه که می رسید میآب شفاف با ته رنگ فیروز

شد و آلود میکوفت. کفدار زیر پل سیاه را میکشید. بستر سنگی شیبمیشنیده، شیهه 
افتاد.ترین بستر رودخانه فرو میتب تند این مادیان سرکش در عمیقبعد

کرد:وید و تشویش نگاهش را سرگردان میجچالب، شارب خود را می
م ... اگه نبودم.نامرد ... اگه خسته نبود
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شد گاهی زد. آب گاهی کهربایی میطح کارون را شیار میخورشید سهاي نورو تیغه
)86: 1385شد و گاهی نیلی رنگ. ( محمود، فیروزه اي می

که به رنج و –شخصیت آگاه داستان –هماهنگی دریاي طوفانی با ذهن آشفتۀ تراب 
شی پویا و حرکت زا در پیشبرد حوادث، در اندیشد نیز نققطارش میدربدري کارگران هم

آبادي دارد:نوشتۀ حسین دولت» کبودان«این صحنه از رمان 
خروشید و امواج باال ضرب گرفته بود. دریا زیرباران میهاي لنج آن باال رگبار به تخته

هاي پوسیده قیژ شد و تختهطیدند و لنج هر دم به سویی کج میغلجستند و به درون میمی
همه نالید ... حال غریبی داشت تراب. انگار در خالء معلّق بود به جایی بند نبود وقیژ میو

وزها ... هر نامی که به ها، رها، شبها، کالمقیافهگذشت چیز در هم و برهم از مخش می
اش و سیبک زیرگلویش آورد؛ مشکی با آن قوزینهآمد دنیایی را به همراه میخاطرش می
هایش و ... (دولت آبادي، يرفه و درد و آن شب پلشت. میکائیل و شبگردو آن همه س

1357 :534(
از صادق چوبک، محیط بومی نقشی بسیار » چرا دریا طوفانی شده بود«همچنین در داستان

برد. در یکی ها را پیش میدهد و آنپویا در ماجراها دارد و به حوادث داستان حرکت می
رود، هماهنگ با استان، که کهزاد به دیدار زیور و بچه اش میهاي داز زیباترین صحنه

آشفتگی تردید و شود، تر میاش نزدیکطوفان و باران و امواج دریا، هر لحظه که به خانه
گردد:اش هم بیشتر میو تالطم درونی

اش پایین ته بود. باران مانند تسمه توگردهوقتی که کهزاد رسید بوشهر، نصف شب گذش
ه پر کف مانند کوه هاي گنده بود. موجد... طوفان دل و روده دریا را زیر و رو کردآممی

هاي شد... موجخورد و توي خیابان ولو میخاست و به دیوار بلند ساحل میاز دریا بر می
دریا مثل قیر آب شده در کش و قوس بود. 

هاي خالی که بلمخورد. رو دریا کشتی نبود. هاي باران روي کف زمین جوش میحباب
هاي رفتند. میان دریا فانوسپوست گردو رو آب باال و پایین میکنار دریا بسته بودند مثل 

زدند. باز کهزاد فکر شان سوسو میشدند و با نور سرخها زیر و رو میشناور دریایی با موج
کرد:
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نه. من بچه رو بچیه خود منه. زیور خودش گفته یک ساله کسی پیشش نرفته. یه ساله با م«
»خودم مثه گردو انداختم تو دلش

رفت. زیر سوزاند. تند و با شتاب میهایش مثل ترکه میرگبار تندتر شده بود. رگه
اه کرد. از صداي چهارطاقی امیریه ایستاد. چمدانش را گذاشت رو سکو. کمی به دریا نگ

)28- 25: 1328لرزید. (چوبک، رعد چهارطاقی می
هاي اقلیمی جنوب مواجه هستیم که در یگري از بازتاب دریا در داستانهمچنین با نوع د

رفت و آمد قاچاق کاال و آن، دریا محل صید و  جدال بومیان با خشونت دریا و نیز 
هاي تجاري و صنعتی است. کشتی

هاماهیگیري و جدال با کوسه
ه سینۀ نصرو را کوسه رو سطح آب لغزید و کین توزانه به نصرو حمله کرد. پرهاي کوس

خراش داد و رگۀ باریکی از خون به سطح آب دوید. هر دو با هم غوص رفتند و دوباره 
کوسه نشاند. پوست سفت کوسه هاي خود را به پشت دندانباال آمدند. نصرو مستأصالنه 

بعد که مردها اي گین خود به زیر آب کشید ... لحظههایش را پس زد و او را با تنۀ سندندان
ها خون فراوانی از کنار یکی از بلمنگریستند ناگاه اي به سطح آب میانتظار وحشت زدهبا 

بیرون زد، همچون چشمه جوشید روي آب پخش شد و سطح آب را به رنگ شفق در 
)122- 120: 1385آورد. (محمود، 

پیر، به هنگام صید، طعمۀ کوسهنیز ماهیگیر از منوچهر آتشی » خون بر عرشه«در داستان
ستاند:شود اما پسرش انتقام پدر را میمی

-هاي اره مانند دندان، فرود میاش با ردیفدهان گشادهها را بر سر و گاهی بر... ضربه
شناخت... کارد تیز و بلند را از پاي اجاق کوچک قایق برداشت آورد. گویی خستگی نمی

چنان پهلو، بیخ ،هاي پی در پیهرا بر پشت کوسه افکند و با ضربطور با لباس، خودو همان
جان شدن کوسه نشد... به رد که تا مدتی متوجه بیگوش و پشت کلّۀ او را آش و لیش ک

هر حال انتقام پدرش را گرفته بود. شامگاه پس از باال کشیدن گرگورها و تور، با قایق پر از 
)25: 1354ماهی به سوي ساحل بادبان کشید. (آتشی، 
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قاچاق کاال 
کم مانده بود قصابی راه بندازن.-
آره اما به خیر گذشت.-
ترسیدي؟-
ریختیم ون بود. اگه جنسا را تو دریا نمییه کمی. رگبار دویمی دور و برم-

خواندن.حمد هم برامون نمیکردند و فاتحه بیون میکبابم
شد. آخر سرخورد و سبک میافتاد موتور تکانی میکه توي آب می1گلههر نَ-

)38، الف: 1345چه جونی گرفته بود.(میناوي، 
دریاها در ها و نفتکشحضور کشتی

مسایلبا دریافضاي بومیها در اسکله و آمیختگیها و نفتکشگرفتن کشتیپهلو 
هاي کارگري)(داستانهاي جنوبی، موضوعی است که تنها در داستانو صنعتیکارگري

اص همین اقلیم است.خچنین نقشی از دریا، و توان دیدمی
دیروز رفته » کنکوردیا«هوا هنوز ابري اما دیگر روشن بود و هر سه بارانداز، کشتی داشت. 

روز پیش خبر آمدنش را داشتیم. پهلو گرفته بود. از چند 7Bبود و کشتی روسی در 
روي عرشه رويِایستاد و به کشتی و جاشوهاي سرخمی7Bآمد مدتی در س که میکهر

رفت ... سربار شمار با دفترهاي بارشماري زیر بغلش آمد. به کارش میکرد و پیِمینگاه 
خورشیدو گفت چه مرگته؟

کند.دیدم دارد خیره به کشتی نگاه میخورشیدو گفت: هیچی.
پرسیدم چقدر بار داره؟

»پنجاه تن«
»بیشتره. انگار خیلی سنگینه.«
)13: 1348(تقوایی، .» بره بصره شو میبقیه«

رجی باشد.نَگله: کیسه و گونی که محتوي پارچه و اجناس خا.1
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گیرينتیجه
دهد که بازتاب طبیعت  و عناصر اقلیمی و بومی ها به دست آمد نشان میآنچه از بررسی

هاي در داستانو نیز جنگل و شالیزار و نخلستان و بیابان، هاي مرتبط با آن نظیر دریا و پدیده
آیندمیهاي اقلیمی به شمارد و جزو ویژگینداراي گستردهاقلیمی شمال و جنوب بازتاب 

. اندها شدهها تشخّص بخشیده و باعث تمایزشان از دیگر اقلیمطوري که به این داستانبه
هاي دو اقلیم مذکور، به دو صورت توصیف البته نقش و کارکرد این عناصر در داستان

تزئینی و توصیف پویاست و نیز شکل تزئینی آن بیشتر به کار گرفته شده است. همچنین 
در اقلیم شمال و جنوب وجود دارد اما نویسندگان شمالی کمتر به این عنصر دریا اگرچه 

اساساً با ،اند و در موارد اندکی هم که به کار رفتهشان توجه کردههايبومی در داستان
هاي جنوبی متفاوت است و بیشتر به مسایلی مانند صید ماهی و درگیري ماهیگیران با داستان
هاي جنوبی بازتاب بیشتر اما دریا در داستانداخته شده است. هاي شرکت شیالت پرگشتی

هاي اقلیمی قرار اي که زمینۀ اصلی بسیاري از داستانتري دارد به گونهتر و متنوعو متفاوت
مسایلی چون ماهیگیري و جدال همیشگی بومیان با دریا براي به دست آوردن گرفته است. 

ارجی در دریا، جاشوهایی که شب و روزشان در هاي تجاري خروزي، تردد دایمی کشتی
هاي گذرد، و نیز قاچاق کاال و مسافر و تعقیب و گریزها بر روي دریا، شکلدریا می

هاي اقلیمی جنوب است.هاي مربوط به آن در داستانگسترده و متنوع بازتاب دریا و پدیده
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