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چكيده

دهـة هـزار و سيصـد و سـي     ويسي معاصر ايران به طور جـدي از اقليم گرايي در داستان ن

داسـتان هـاي   .شمسي آغاز مي شود و در دهه هاي چهل و پنجاه به اوج خـود مـي رسـد   

آداب و ،غالباً بازتاب دهندة ويژگي ها و عناصـر مشـتركي چـون فرهنـگ، باورهـا     اقليمي 

با توجه به خاسـتگاه نويسـندگان و ويژگـي هـاي اقليمـي      .جغرافيايي اندةرسوم يك منطق

ــا شــاخة داســتان نويســي اقليمــي شــمال ،بازتابيــده در آثارشــان ،جنــوب،پــنج حــوزه ي

در داسـتان نويسـي معاصـر ايـران قابـل      ،نو آذربايجـا ) خراسـان (شـرق ،)كرمانشـاه (غرب

اين مقاله پس از دادن تعريفي از داستان اقليمي و برشـمردن ويژگـي هـاي    .تشخيص است

كه خود مستخرج از داستان هاي اقليمي پنج حوزة مذكور و مشترك در ميان همـة آن  -آن

دن ويژگـي  به معرّفي انتقادي داستان هاي اقليمي و روسـتايي خراسـان و برشـمر   -هاست

. هاي آن ها با ارائة شواهد و نمونه هاي متني، مي پردازد

. خراسان،شيوة اقليمي نويسي،داستان،اقليم: هاواژهكليد

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان- ١

، نويسندة مسؤولواحد همدان-گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالميمربي- ٢
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مه مقد

ـ  ت مهم، سازنده و ممتاز در تاريخ،همان گونه كه در گذشته موقعي،اقليم خراسان ات فرهنـگ و ادبي

ة شعر پارسي بـوده و اديبـان، شـاعران و دانشـمندان     ليو خاستگاه اوايران زمين داشته و مهد زبان دري 

ـ  ،بزرگ و بنامي را در دامان خود پرورده است ات معاصـر  امروز هم جايگاه بلند و اسـتوارش را در ادبي

ـ    ايران با اقتدار حفظ كرده است؛ چنانكه شاعران، نويسندگان و محقّ عرا قان بزرگـي همچـون ملـك الشّ

د رضا شفيعي كدكني، مهدي اخوان ثالـث و بسـياري   محممان فروزانفر،بديع الزّشابوري،بهار، اديب ني

همچنين در داستان نويسي مدرن ايران نيـز نويسـندگان بسـياري بـه     . ديگر از اين سرزمين برخاسته اند

علـي اصـغر رحـيم زادة صـفوي    ل داسـتان نويسـان،  چنانكـه در ميـان نسـل او   ق دارند؛اين منطقه تعلّ

. اسـت ) 1334(بيژن و منيـژه و ) 1310(شهربانونويسندة رمان هاي تاريخي ) تهران1338- مشهد1273(

عشـق و  رمان هاي تـاريخي دلشـاد خـاتون، عـروس مـدائن،     ) تهران1368- قائن1297(ابراهيم مدرسي

هـم  ) مسـكو 1350- مشـهد 1279(و عبدالحسين نوشين.را نوشته استپنجة خونينو پيك اجل، انتقام

بـه زبـان فارسـي    )1331(دربارة هنر تئاترو نويسندة نخستين كتاب ) 1325- 26(ار تئاتر فردوسيپايه گذ

1(اسـت پديـد آورده  لي اساسي در تئاتر ايران است كه نمايشنامه ها و داستان هايي را هم و موجد تحو(.

مـود  الـه عليـزاده، مح  غزّ،ن هـم كسـاني چـون محمـود دولـت آبـادي      در ميان نسل دوم داستان نويسا

.ق دارندبه اقليم خراسان تعلّ)3(و رضا دانشور)2(، حسين دولت آباديكيانوش، اصغر الهي

اقليمـي و  در ميان آثار داستاني شماري از اين نويسندگان، داستان هـايي بـا حـال و هـواي خـاصِّ     

بـه  روستايي ديده مي شود كه برخي از ويژگي هاي محيط بـومي و آداب و رسـوم و مسـايل مربـوط    

به سبب وجود اين ويژگـي هـا   . منطقة خراسان را در خود بازتاب داده اندزندگي روستاييان و دهقانان

و عناصر بومي مشترك در اين داستان ها شايسته است كـه  آن هـا را داسـتان هـاي اقليمـيِ روسـتايي       

)نشـاه،آذربايجان شمال،جنوب،كرما(بناميم و در كنار چهار حوزه يا شاخة داستان نويسـي اقليمـي ايـران   

.به حوزة اقليمي نويسي خراسان هم قايل شويم

بلنـد و  بـس  ي جايگـاه ، محمود دولت آبـادي  و روستايي خراساندر حوزة داستان نويسي اقليمي 

هـاي   نگـارش داسـتان  و پربارترين بخـش از عمـر نويسـندگي اش را صـرف     ندارد و بيشترياستوار
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ـ     و در آثار خود تصويري ي كرده روستاي ات نشـينان اطـراف   زنـده و پويـا از زنـدگي روسـتاييان و ايلي

ديگري بايد نـام بـرد كـه    داستان نويسان ، از همچنين در كنار دولت آبادي.خراسان به دست داده است

سـتايي  شان پرداختن به موضوعات اقليمـي و رو ياز منطقة خراسان برخاسته اند و اگر چه دغدغة اصل

كـه  ايـن نويسـندگان  . ستا و زندگي روستاييان نوشته انـد شان را دربارة روان هايداستازاما برخي،نبوده

اصغر الهـي، محمـود كيـانوش   : د از عبارتند خود تنها يك يا دو داستان اقليمي دارنددر ميان آثار متعد ،

در هيچگـاه از آن تشخّصـي كـه   آن هـا ه داستان هاي روسـتايي البتّ.حسين نوشينلاله عليزاده و عبداغزّ

و خودشان هـم شـهرت داسـتان نويسـي شـان را نـه       برخوردار نيستندشاهد هستيم آثار دولت آبادي 

ـ . مرهون سبك و شيوه اي ديگر در داستان نويسي اندبلكه ،مديون اقليمي نويسي بررسـي  ه هـر روي ب

در 1357ل را تـا سـا  خراسـان  كه داستان هاي اقليمي و روستايي حوزة مقاله ايندرهمو نقد اين آثار

.بر مي گيرد ضروري ديده شد

، تاريخچـة  ليمـي به تعريف داستان اقنقد و بررسي داستان هاي اقليمي و روستايي خراسانپيش از

مـي  –بـه اختصـار   –اقليمي اقليمي نويسي در ادبيات داستاني معاصر ايران و پيشينة تحقيق در ادبيات 

. پردازيم

)4(اقليميو داستان نويسيداستان

خوانـده  ) رمان محلّي يـا ناحيـه اي   (   Regional novelداستان اقليمي در زبان التين معموالً به نام 

المعارف هاي ادبي در تعريف داسـتان اقليمـي عمومـاً بـر وجـود      ةدر همة فرهنگ ها و داير. مي شود

طبيعـي و  محـيط ، آداب و رسـوم و ويژگـي هـاي    ركي همچون فرهنگ و معتقدات مردميعناصر مشت

.)147: 1377،مير صادقي؛272: 1382،گري( بومي تأكيد شده است 

اسـت  ) نوشتة محلّي ( Local color writingاقليميدر زبان انگليسي براي داستاناصطالح ديگر

و سنّت هـا، لهجـه   ، غالباً آداب و رسومستاني است كه در صحنه و زمينة آنو در تعريف آن گفته اند دا

مـي  و حتّي شيوه هاي تفكّر و احساس مردم يك منطقه نشـان داده ورل، فولكتار محلّي، پوشش هاو گف

,Abrams,1993:p.107(انـد ، متمايز و مشخّص كنندة يك اقليم خاصشود به گونه اي كه اين عناصر

baldick ,1990:p.142(.
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ا امدر تعريـف  اقليمـي معاصـر ايـران،    هـاي  ه به ويژگي هاي اقليمي بازتاب يافته در داستان با توج

داستاني است كه به سـبب بازتـاب گسـتردة عناصـر اقليمـي و محيطـي      : گفتمي توان داستان اقليمي 

و متعلّق بـه ناحيـه   رنگي محلّي و بومي دارد ،حوادث و ماجراهادر طي–به دو شكل تزييني و پويا –

فرهنـگ مـردم ؛   : و محيطـي عبارتنـد از  اي خاص و متمايز از ديگر مناطق است و اين عناصـر بـومي  

پوشـش هـا و   ،خوراك هـا ،شكل معماري منطقه،مشاغل و حرفه ها،شامل معتقدات و آداب و رسوم

،شـيوة معيشـتي  ،)ها و سرودها واژگان و اصطالحات محلّي، ترانه،لهجه و ساختار زباني( زبان محلّي 

،)بـومي  ( و طبيعـت بـومي، صـور خيـال اقليمـي      محيط ،مكان ها و مناطق بومي،اقتصادي و توليدي

.تحوالت و جنبش هاي سياسي و اجتماعي منطقه

ايي در داستان نويسي معاصر ايران، دهـة سـي شمسـي    تاريخ واقعي پيدايش داستان اقليمي و روست

كه نويسندگان زيادي به طـور جـدي بـه نگـارش     است دهة چهل و پنجاه و رشد و شكوفايي اش در

روسـتايي در دهـة   مهم ترين رمان اقليميِ. آثاري چشمگير پديد آوردندداستان ها پرداختند و اين گونه

يـك سـال پـيش از او هـم،     . اسـت ) به آذين . ا.م( از محمود اعتماد زاده ) 1327(» دختر رعيت« ، سي

قوي و پويـا  به مبارزات دهقانان گيالني با توصيفاتي) 1326(» گيله مرد «بزرگ علوي در داستان كوتاه 

چـرا  «در همين سال ها صادق چوبك نيز در داستان كوتـاه  .ط و طبيعت باراني شمال مي پردازداز محي

حوادث داسـتان بـه نمـايش    پويايي طبيعت اقليمي جنوب را در پيشبرد) 1328(» دريا طوفاني شده بود

. مي گذارد

ـت  «قبـل از دو دههبايد را ي اقليميارش داستان هاتاريخ نگا امروز « رمـان  دانسـت؛ » دختـر رعي

روسـتايي اسـت و بـه    ، اولين داسـتان اقليمـيِ  رد دينورينوشتة احمد خدا دادة كُ) 1305(» سياه كارگر 

از نيمـا  ) 1309(» مرقد آقـا «)5(.مي پردازد)كرمانشاه و كردستان(يان غرب ايرانروستايزندگي دهقانان و 

، زندگي فقر آلود و غـرق در  و انتقادير آن با روايتي طنزآميزليمي است كه ددومين رمان اقهم يوشيج

پـس  )1389:37صادقي شـهپر، (جوامع روستايي نشان داده مي شود جهل و خرافات دهقانان شمالي و

ان نويسـي معاصـر ايـران    از اين كوشش هاي نخستين است كه جريان نيرومندي در دهة چهل در داست

مي كشاند و از ايـن ميـان   خود به سوي گيرد و بسياري از نويسندگان را ات اقليمي شكل مي يبه نام ادب
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، محمـود  ، امـين فقيـري  ، احمد محمودنامي چون محمود دولت آباديچهره هاي پر قدرت و صاحب 

. سر بر مي آورندو غالمحسين ساعدي منصور ياقوتي ،رف درويشانطياري، ابراهيم رهبر، علي اش

پيشينة پژوهش

و تقسيم بندي آن به سبك ها و مكاتب گوناگون، پيشينة زيـادي  ) داستان(بيات اقليمي تحقيق در اد

د علي سپانلو از تأثير اقليم و جغرافياي محيطي بر داستان هـاي جنـوبي سـخن    نخستين بار محم. ندارد

رام وقتـي بـه نـام بهـ    » گزارشي از داستان نويسي يكسالة انقـالب  « در مقالة1358او در سال . مي گويد

دو « : را پيشنهاد مي كند و مي نويسـد » مكتب خوزستان « حيدري و نسيم خاكسار مي رسد، اصطالح 

احتمـاالً بهتـرين دسـتاوردهاي    ،راز نسـيم خاكسـا  » نـان و گـل   « از بهرام حيدري و "اللي"مجموعة 

اينـان بـه   . دارندهر دو مجموعه خصلتي يگانه ،از لحاظ سبك.نداهاي كوتاه ما در يكسالة انقالبقصه

»مكتـب خوزسـتان  ؛مكتبي در داستان نويسي ايران متعلّق هستند كه كم كم مي توان بـه آن اسـمي داد  

.)8: 1358،سپانلو(

، چهـار مكتـب داسـتان نويسـي خوزسـتان     ، از1376، همچنين در مقالـة ديگـري در سـال    سپانلو

كـه  ) 64- 1376:62،سـپانلو (نام مي بـرد  خوداصفهان، تبريز و گيالن با ويژگي ها و نمايندگان خاص

او در همين مقاله مدعي است كـه اصـطالح   . وي دانست) 1358(بايد آن را بحث تكميلي مقالة پيشين 

 »مـرداد  ،مجلّـة فردوسـي  ( » دوران داستان « ، خودش در مقالة را هم براي نخستين بار» اقليمي اتادبي

. پيشنهاد كرده است) 1349ماه 

صد سـال داسـتان نويسـي    كه در كتاب ارزشمند خود به نام ، حسن مير عابديني استمنتقددومين

ـ « او دو جريـان عمـده بـه نـام     ؛بدان مي پردازد» ات روستايي و اقليمي ادبي« تحت عنوان ايران ات ادبي

هـا  مشخّص مي كند بي آنكه نـام سـبك يـا مكتـب بـر آن      » ات اقليمي شمال ادبي« و » اقليمي جنوب 

. بنهد

البتّـه بـا نـوعي    –مقاله اي ، طي1369او در اسفند ماه .آژند استسومين منتقد اين حوزه، يعقوب 

و، اصـفهان، جنـوب، خراسـاني، شـمال، آذربايجـان، شـيرازي      سـبك تهرانـي  « از هشت –شتابزدگي 

. با ويژگي ها و داستان نويسان آن نام مي برد) 13: 1369،آژند( » كرمانشاهي 
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له سلسـ ن طرف، به گونه اي منسجم تر در به اي1382منتقد چهارم، قهرمان شيري است كه از سال 

، دربارة مكاتب داستان نويسي معاصـر بحـث كـرده و اخيـراً نيـز      در نشريات مختلفارزشمندمقاالتي

ايـران ردمكتـب هـاي داسـتان نويسـي    در كتابي به نام–و اضافاتبا اندكي تغيير–همان مقاالت را 

در اولين مقالـه اش در ايـن زمينـه،    دكتر شيري هم . كرده استمنتشرگردآورده و ) ، نشر چشمه 1387(

: 1382،شـيري ( » و مركـز  ، غربآذربايجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال) سبك ( مكتب « هفت 

.مشخّص مي كندپس از انقالب اسالميرا از دورة مصدق تا دو دهه) 148

، بررسـي  هـدف . ز اين گونـه مكتـب بنـدي هاسـت    مورد نظر است به دور ااين پژوهش،ه درآنچ

جغرافيايي و اقليمي خـاص و متناسـب بـا    ةداستان هايي با مشخّصه هايي هماهنگ و در پيوند با منطق

»داسـتان نويسـي اقليمـي   « بنابراين، از شيوه اي كلّي و فراگيرتر به نـام  شان است؛ خاستگاه نويسندگان

به طـوري كـه از مقايسـة    ؛سخن بايد گفت كه در اقليم هاي مختلف، بازتاب هاي مختلف داشته است

از –ايـران در بررسـي داسـتان هـاي اقليمـي    ما . آن ها نتايج جالب و ارزشمندي به دست خواهد آمد

پنج حـوزه يـا شـاخة داسـتان نويسـي اقليمـي جنـوب، شـمال،         –نهضت مشروطه تا انقالب اسالمي 

ص كرده و در اين مقاله به بررسي داستان هـاي اقليمـي  و آذربايجان را مشخّ)كرمانشاه(، غرباسانخر

. ايمپرداختهخراسان

ي تـداخل هـا و تضـادهايي كـه     ، گذشته از بعضدر باالنكتة قابل ذكر آنكه در پژوهش هاي مذكور

، هيچ يك از آن ها بـه  شودذيل سبك يا مكتب خاص ديده مي آوردن نام برخي نويسندگان در گاه در

ويژگي هـايي كلّـي   شواهد و نمونه هاي داستاني براي ويژگي هاي برشمرده نپرداخته اند و به ذكرةارائ

« يعنـي كتـاب   –اين موضوع حتّي در منسجم ترين و گسترده ترين كار در اين زمينـه  . بسنده كرده اند

بايـد گفـت كـه    ،از سـوي ديگـر  . ه شده اسـت هم ناديده گرفت- » ران مكتب هاي داستان نويسي در اي

نمـي كنـد و در   اي اقليمـي و ويژگـي هـاي شـان تأكيـد     ف محترم اين كتاب، چندان بر داستان هـ مؤلّ

ـ بررسي مكاتب و سبك هاي داستان نويسي ايران، به بيان ويژگي هاي هر يك از آن ها بـدون تفك  ك ي

الً در بحـث از مكتـب داسـتان نويسـي خراسـان      چنانكه مث. غير اقليمي از يكديگر مي پردازداقليمي و

، هـا ، سياست و استعاره، بي اعتنايي به جريان سازيگذشته گرايي و تاريخي نگري«ويژگي هايي چون 

، شـاعرانگي نثـر، نقّـالي در روايـت،     ئاليسـم اجتمـاعي  آشتي عقل و عرفان، عشق ورزي به طبيعـت، ر 
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را مشـخّص و بررسـي   ) 294–231: 1387، شـيري (» مداخله گري و ماجرا گزيني، و غريب آشنايي 

در حالي كه فقـط برخـي   ؛به همة نويسندگان اين منطقه تعميم مي دهدگاه يك ويژگي راالبتّه. مي كند

و يا گاهي بـا آوردن مثـال هـاي    ) 287- 84:همان(برخوردارند ويژگياز آن،آثار از يك يا دو نويسنده

، در بحـث داسـتان   براي نتيجه گيـري و رسـيدن بـه هـدف    )284و 66:همان(شعري از يك نويسنده 

.نويسي سود مي برد

داستان نويسان و داستان هاي اقليمي خراسان

به معرّفي انتقادي داستان هاي اقليمي خراسان مي پـردازيم و سـپس   به شكل فشرده جا ابتدا در اين

ن ها، يكـي دو نمونـه و شـاهد متنـي     براي هر يك از ويژگي هاي اقليمي و روستايي بازتابيده در داستا

.  ذكر مي كنيم

و ) 1371(» خانـة ادريسـي هـا   «نويسندة رمان معـروف  )1375وفات- مشهد1325تولّد(غزاله عليزاده

بـه روسـتا   ) 1355(» بعد از تابسـتان «داستان بلند ش، فقط از ميان آثار. استديگرچند مجموعه داستان

مهمـاني  صـحنة استان، توصيفي است ازد.نُه بخش نوشته شده استدر» بعد از تابستان«.مربوط است

آنكـه ماجراهـاي ايـن دو    بـي  ؛دنو خاطرات ذهني حورا از ييالق كه به صورتي مجزّا روايت مي شـو 

زيـادي از داسـتان   بخش با آنكه .بتوانند با هم بياميزند و روايتي يكدست و همزمان پديد آورند،صحنه

مي گذرد، روابط ميان روستاييان و نـوع زنـدگي شـان نمـودي    –حوالي مشهد عنبران از- در روستا

ي دو خـانواده در يـيالق و  فنيافته و تنها به توصيف هايي رمانتيك از طبيعت و گـذران اشـرا  در داستان 

ـ نسـبت  نويسـنده  همچنين .شان بسنده شده استمعاشقة دختران جوان با معلّم سرخانه ه اصـالحات  ب

ـ –چنانكـه آقـاي شـهباز    . در آمريكا مي داندآن را رهاورد تحصيل كردگان است وبد بين ارضي  م معلّ

و بـا غلتيـدن در   مي آيد به عنوان مشاور اصالحات ارضي به مشهد ،شت از آمريكاگپس از باز–جوان 

.مي كشددست ي گذشته اشهاآرمان همة فرو بردن در چرب آخور حكومت، از رفاه و سر

دو مجموعـه داسـتان   پيش از انقـالب،  .در مشهد است1323و متولّد سال پزشكروان اصغر الهي

از در برخـي  .ده اسـت رسـي چـاپ بـه از او) 1357(»قصه هاي پاييزي«و ) 1350(» بازي«كوتاه با نام 

پرداختـه شـده اسـت؛   روسـتاييان و باورهـاي خرافـي  به مسـايل روسـتا  » بازي«مجموعة هايداستان
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را، نـزول خـو  مهدي خـان –ني امام خوان تعزيه است كه شمر وواگويه هاي در،»جشن روز عاشورا «

ي چون درو گندم، ستم اربـاب و غـارت شـدن دهقانـان، بـه      ئلمسا.در ميان تعزيه مي كشدرا–روستا

در تك گويي هاي امام خوان تعزيه با صحنه هاي تعزيه در مـي آميـزد و بـدين گونـه از فقـر و      زيبايي 

زيـر چـادر خـال خـالي     « . عصيان در برابر ستم دعوت مي كنـد ت پرده برمي دارد و بهمظلوميت رعي

آگـاهي از  هم از شورش دهقانان عليه خان مي گويد؛ دهقانان ساده و پاك نهـادي كـه در پـي    » آسمان

دختـر  «تايي پـس از  موضوع بسيار رايج در داستان هـاي روسـ  . ، عليه او تفنگ بر مي دارندخيانت خان

امـا  . رعيت، در اينجا به شكلي ديگر تكـرار شـده اسـت   س، يعني تجاوز ارباب به ناموبه آذين» رعيت

ش متمايز مي كند آگاهي و شعور يـافتن رعيـت بـر    اآنچه اين داستان را تا حدي از داستان هاي مشابه

ـ نيز »روز چهارشنبه« . حقوق خود و عصيان عليه خان و منفعل نبودنشان در برابر اوست هجـوم  انگر بي

و پس از اصالحات ارضـي به روستاها و برهم خوردن آرامش روستاويران كنندة صنعت و تكنولوژي 

.ستامهاجرت

هم دربـارة نقـش   ) 141–132صص:، فصل هاي سبز1347زمستان (» تابستان سرد«داستان كوتاه 

سـبب  در دهور شـهري پيلـه  اقامـت  . اسـت مظاهر شهري در رويارويي با سـنّت ه ويرانگر مدرنيته و

كمر روستاييان در زير بار بدهي مي شكند و فاجعـه را زمـاني در مـي    فروپاشي نظم پيشين مي شود و 

. يابند كه مجبور مي شوند تمام محصول يك ساله شان را به پيله ور بدهند

رمـان  نـان، آ به آدم هايي مي پـردازد كـه غـم    )1357(»قصه هاي پاييزي «داستان الهي در مجموعه

داسـتان هـاي ايـن مجموعـه، ويژگـي اقليمـي و روسـتايي        . برده استشانرا از يادهاي گذشته آن ها

بـيش  ) 359: 1382ميـر صـادقي،   (» جنبة پرخاشگرانة سياسي و افشاگرانة آن«ندارند و به قول منتقدي 

» اوشـي نمانـده  ديگرسي«پس از انقالب هم از الهي مجموعه داسـتان .از هر چيزي برجسته تر مي نمايد

هـيچ يـك اقليمـي    به چاپ رسيده است كه» سالمرگي«و » رويا رويا«، »مادرم بي بي جان«و رمان هاي 

. نيستند

ـ . اسـت انگلستاننويس مقيم، مترجم و داستان شاعر)مشهد1332متولد (محمود كيانوش ةاز جمل

لـة صـدف چـاپ شـد    در م) 1337(» دمدمه هاي شب سياه«داستان كوتاه لين داستان هايش، اوايـن  . ج

، بسـيار  زبان داسـتان . به سر مي بردكه به همراه دوستش در روستا، روايتي است از زبان معلّمي داستان
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ئـة چهـرة   ااسـت و قـادر بـه ار   بـي مـورد  و مقدمه چيني هايزايدسست و پر از حشو و توضيحات

) 1349(» آينـه هـاي سـياه   «ن داسـتا ةمجموعـ . يان نيستو دقيقي از روستا و مشكالت روستايدرست 

نه داستان بخش اول در روستا مـي گذرنـد و داسـتان    . استو در دو بخش شامل چهارده داستان كوتاه

داسـتان هـاي بخـش    . انـد و فاقد ارزش اقليميانهو پوچ انگارههاي بخش دوم داراي مضاميني بدبينان

و همگـي  ندستهدر روستاهااشسال هاي معلّميازات كيانوشحاصل مشاهدنخست اين مجموعه، 

نشان دهندة خرافي بودن دهاتي ها ست؛ آدم هـايي  » درخت مقدس«. از زبان معلّم ده روايت مي شوند

فقـر و  » سـور بـزرگ  «. ظر نـزول بـال و فاجعـه اي تـازه انـد     هراسان از طبيعت مرموز كه هر لحظه منت

روايتگر سخت دلـي  » تازه وارد«. كشدبه تصوير ميفالكت روستاييان را به صورت خوردن مردار گاو

. نيز مرثيه اي است بر زوال سنّت ها در برابر هجوم مدرنيزم» شكهدر«. و قساوت روستاييان است

امـا از محـيط و   ،ت هـا همـه روسـتايي انـد    در روستا مي گذرند و شخصـي با آنكه اين داستان ها

نمـي  ي ارائـه يعيشتي شان تصاوير زنده و پويـا ، نوع زندگي آدم ها و روابط اجتماعي و مطبيعت روستا

كيـانوش بـا   . نويسنده با چنين محيط هايي استآشنا نبودن عميق و ريشه دار شود و اين همه به سبب 

يان سـعي مـي كنـد تـا حـس تـرحم مخاطـب را        روسـتاي فقر و بيچارگي و خرافي بودن بزرگ نمايي 

مجموعـه داسـتان آينـه هـاي سـياه نشـان دهنـدة        «: حسن مير عابديني به درستي مـي گويـد  . برانگيزد

او براي نمـودن بيچـارگي و انـدوه روسـتاييان،     . محدوديت شناخت كيانوش از زندگي روستايي است

.)1383:1/536،مير عابديني( » آدم ها را عليل و ناقص مي آفريند تا خواننده را احساساتي كند

مركّـب از هفـت داسـتان بـه هـم      ) 1344(» اي و قصـه اي غصـه «صميمي ترين داستان كيانوش، 

او بـه خـاطرات گذشـته    . سـت ادوره كودكي و تحسر بر سپري شـدن آن انپيوسته دربارة يادهاي دور

از ايـن دسـت،   چون مكتب رفتن ها، بازي ها، برخوردهـاي پـدر و مـادر در خانـه و مسـايلي     هماش 

دگي و صـميمي بـودن   سا. وايت مي كندربا زبان ساده و صميمي آن ها را شكلي داستاني مي بخشد و 

» فصـل نـان  «و ) 1353(» آبشـوران «، گاه قصه هاي علي اشرف درويشان را در مجموعة زبان داستان ها

كـه در  »غصه اي و قصه اي«. به خاطر مي آورد–كه بعد از داستان كيانوش نوشته شده اند –) 1356(

.ابط اجتمـاعي ميـان آدم هـا را آشـكار مـي كنـد      بسياري از مسايل و روهمچنينشهر مشهد مي گذرد



اولشمارة )ات و علوم انساني سابقادبي(جستارهاي ادبي 90

ش جامعـه  ارزبـدان برخي اصطالحات و بازي هاي محلّي و بومي نيز در آن باز تاب يافتـه اسـت كـه    

. دشناختي مي ده

مـد و  آبـال  و«، )1357(» حـرف و سـكوت  «پيش از انقالب داستان هاي ديگري همچون كيانوش 

. نوشته است كه ارزش اقليمي ندارندرا)1344(» مرد گرفتار«و ) 1356(» شفا آمد

خـان و  «داسـتان بلنـد   نويسـندة  ) مسكو1350وفات - ش، مشهد1280متولد ( عبدالحسين نوشين

علـي محمـد   «ميرعابديني رمـاني بـه نـام    حسن نيز به گفتة و چند داستان كوتاه ديگر است و» ديگران

.)1383:1/492،مير عابديني(منتشر كرده است در مسكو) م1961(» خان

در شـهر قوچـان و در اواخـر    ،ه استنوشته شد1332كه احتماالً پيش از سال ) 6(»خان و ديگران«

اين داسـتان، نوشـته اي اجتمـاعي   . مي گذردورة حكومت رضا خان و آغاز حكومت محمد رضا شاهد

خـان و پسـرش   انتقادهاي شـديدي از رضـا  نويسندهو اعتراضي نسبت به فساد دستگاه حاكم است و

گسـتردة آن و تحريـك دهقانـان عليـه     از حزب توده و فعاليـت  نوشين در اين داستان ستايش . مي كند

حـزب، پـيش از غيـر    فعاليـت هاي اوجنشان دهندة سال،ا و راه انداختن شورش هاي دهقانيخان ه

ل دهقـاني و  سـاي ، مه به بسياري از مناطق بـومي اشار. شمسي است1327قانوني اعالم شدنش در سال 

چـه شـعارهاي آشـكار    اگرداده گـي اقليمـي بـه داسـتان     رسوم روستاهاي اطراف خراسـان، رن آداب و

همچنـين در ايـن داسـتان    . كاسـته اسـت  سياسي و جهت گيري هـاي حزبـي نويسـنده از اهميـت آن    

حادثـة  پرداختن به برخي مسايل سياسي و تاريخي منطقه خراسان مانند قيام كلنل محمـد تقـي خـان و    

. ، بي سابقه استمسجد گوهر شاد، در ميان داستان هاي اقليمي اين منطقه

. يك دهقان روستايي مي كنـد فقر هم روايتي مؤثّر و تكان دهنده از» فاطي«نوشين در داستان كوتاه 

دختـرك غـرق در خيـاالت و    . فروخته مي شـود ، خانوادهفاطي، دختر خردسالي است كه به سبب فقر

.ميردمي شود و ميروزهاي آينده در خانة اربابش  در راه از باالي كاميون به جاده پرتروياي خوش 

نويسندة پـر قـدرت و صـاحب سـبك در     )ولت آباد سبزوار د،1319د متولّ( محمود دولت آبادي

وشـته نخراسـان  ستاهاي داستان هايش را دربارة روغالب داستان نويسي اقليمي و روستايي ايران، شيوة 

. بـه شـكلي هنـري بيـان كـرده اسـت      1350و 1340هـاي  ل و مشكالت روستاييان را در دهه سايو م

سير انحطاط كودكي تـرك شـده از سـوي پـدر و مـرگ غـم آلـودش را        ) 1342(» ادبار«داستان كوتاه 
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) 1344(» هجـرت سـليمان   « . به كار طاقت فرساي كودكان مـي پـردازد  ) 1343(» بند«. تصوير مي كند

ج كشيده از زنان روستايي را نشان مي دهد كه محكوم بـه زيسـتن در جامعـه اي خشـن و     چهره اي رن

معصومه در بازگشت از شهر و خانه ارباب، مورد خشم شوهرش ساالر سليمان قرار مـي  . مرد ساالرند

؛ ايستادگي در برابـر سـتم اسـت   بيان كنندة)1345(» بياباني « . گيرد و در تنهايي و غربت رها مي شود

، كاري اسـت بسـيار   اين. والفقار، رعيتي است كه با ارباب درمي افتد و او را پاي ميز محاكمه مي كشدذ

محاكم و روابط مبتني بر فساد، ذوالفقار را بـه شكسـت   ةا بنيان هاي پوسيدشگفت و از سر جسارت، ام

، مقابلـه  هجرت سـليمان در. ستاندن انتقام از گونه اي  ديگر استةدر حالي كه او در انديش؛مي كشاند

اي از سر استيصال ديده مي شود و سليمان در عصيانش عليه ارباب، خود و خـانواده اش را نـابود مـي    

. ، متفاوت تر مي نمايد»بياباني«عصياناام،كند

عصـيان  .زمين و مسايل دهقـاني مـي پـردازد   به موضوع) 1347(» بابا سبحان ةآوسن« داستان بلند 

،بر خالف بسياري از داستان هـاي روسـتايي  ،اب و منفعل نبودنشدر برابر ارب- ا سبحانپسر باب- صالح

خشونت آدم هاي داستان، با سختي محـيط بيابـان   . خشن و ستيزه گر كويري استةروحيةنشان دهند

كامالً هماهنگ است و قدرت نويسنده در توصيف تالطم دروني آدم ها و زندگي روسـتاييان سـتودني   

موراني كـه  أقنبر علي در برابر مـ . هم روح عصيان كويري آشكار است) 1350(» گاواره بان « در. است

مي ايستد و مردم را هم به ايسـتادگي فـرا   حضور ترس آور و ويرانگرشان آرامش روستا را بر هم زده،

تاها معروف خراسان و خرابي شـهرها و روسـ  ةروايتي است از زلزل) 1353(» عقيل عقيل « . مي خواند

سفرش به بيرجنـد بـراي ديـدن فرزنـدش، روايـت مـي       در طيِّ–پيرمرد روستايي –كه از زبان عقيل 

، گزارش هايي تكان دهنـده از خرابـي شـهرها و روسـتاهاي بـر سـر راه و مـرگ و        در اين سفر. شود

نفـس  رةبـ دم هايي را تصوير مي كند كه در چنآ) 1356(»از خم چمبر « .  آوارگي مردمان داده مي شود

مـارو  « طاهر دشتبان، به پندار اينكه پسر ميرجان نسبت به زنـش  . و آشوب هاي دروني گرفتار آمده اند

دچار پريشاني عجيبي مي شود و يك شب بر سر او رسوايي مي آورد و خود نيـز بـه   ،نظر سوء دارد» 

. بار ميرجان ها فرو مي شكنددست ايل و ت

يبـاترين اثـر روسـتايي دولـت آبـادي و يكـي از بهتـرين        ز) 1357(» جـاي خـالي سـلوچ    « رمان 

روابـط زنـده و پويـاي اجتمـاعي و     ةاين رمان نشان دهنـد . روستايي استرمان هاي واقعگراي اقليميِ
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ـ     معيشتي روس مسـايل و  ةاز محـيط هـاي روسـتايي بـا همـ     راتاييان بـا يكـديگر و تصـويري تمـام عي

سلوچ به سبب فقر آغاز مي شود و به فروپاشـي خـانواده   با هجرت ناگهاني ،داستان. مشكالتشان است

ةنويسنده در شرح رنج هـا و مصـايب خـانواد   ةتوانايي فوق العاد. و عاقبت به نابودي روستا مي انجامد

ـ   ةسـلوچ و توصـيف درون آدم هـا و مسـايل روسـتايي، نشــان دهنـد       ك او بــا آشـنايي عميـق و نزدي

كـه از همـان آغـاز،    اسـت طبيعتبا آدم ها با يكديگر و ، كشمكش ميانعنصر غالب رمان. روستاست

خود را به شكل درگيري ميان مرگان و ساالر عبداهللا و سپس ميان مرگـان و كدخـدا و ديگـران نشـان     

تي و مـدرن اسـت كـه بـا     توليـد سـنّ  ةهمچنين بزرگ ترين كشمكش در اين رمان، ميان شيو. مي دهد

ضـي و ورود  ة نويسنده نسبت به اصالحات ارر انتقادي و بدبيناننظ. رود تراكتور به روستا در مي گيردو

. در اين داستان كامالً آشكار است،و بروز بيكاري و مهاجرتمظاهر تكنولوژي جديد به روستاها

زنان سـتم ديـده و محـروم    تمام نماي ةنمرگان آيول استتامة، شايستدر اين رماننيززنانةچهر

ةشـايد بتـوان گفـت كـه شـيو     .خشن و مردساالر روسـتايي اسـت  ةدر جامعاز حقوق مدني و انساني 

غالب در داسـتان هـاي دولـت آبـادي اسـت از      ةكه شيو،د و اقتدارگرابشيوه اي مست؛روايت داناي كل

اقتـدارگرا و  ةچرا كه اين نـوع روايـت، بسـيار متناسـب بـا جامعـ      ؛ت مي گيردأعوامل نشگونه همين 

. ستي روستايي اان هاداستمردساالر و خشن در

. بـه شـمار آورد  روسـتايي،  ادبيات اقليميِةدر حوزبزرگ ترين رمان را بايد ) 1357- 63(» كليدر « 

ومـت  حكيان بر ضـد صبه مبارزي وطني و ع–گل محمد –موضوع آن تبديل شدن يك ياغي ايلياتي 

شـده اسـت از حركـت    چـاپ  1357ل و دوم اين رمان كه در سـال  جلدهاي او.و كشته شدن اوست

. ه به دست گل محمـد پايـان مـي يابـد    ينمارال به سوي كلميشي ها آغاز مي شود و با كشته شدن دو ام

جغرافيايي كليدر، شرق ايران و روستاهاي اطراف سبزوار اسـت و توصـيف هـاي دقيـق از شـهر      ةپهن

، دو نـوع  در ايـن رمـان  . ي رگه هـاي اقليمـي رمـان مـي افزايـد     اف آن، به غنارسبزوار و روستاهاي اط

زندگي ايل نشينان كرد خراسان و روستاييان اطراف آن با تمام مناسبات و روابـط اجتمـاعي و معيشـتي    

، خواننده را بـه ژرفنـاي زنـدگي روسـتا     صيف هاي پر قدرت نويسنده از آنهاشان نمود يافته است و تو

. مي برد و تصاويري زنده و پويا در برابر ديدگان او مي نهد
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ستيز انسان با طبيعت و جبر محيط در سراسر رمان، بازتـاب زنـده و محسوسـي دارد و آنچـه گـل      

ت و خشونت طبيعت استد را به ياغي گري مي كشاند هممحمآدم هاي داستان در ايـن سـتيز   . ، خس

عـت بـه   جبـر طبي . مي شكنندا هر بار به سختي فروام،نابرابر و ناگزير، مي خواهند بر طبيعت فايق آيند

، كم آبي، بي علفي و بزمرگي نمود مي يابد و ايل را بـه نـابودي مـي كشـاند و افـراد      يشكل خشكسال

آنچـه بـه شـكلي درونـي و     . را به هيزم كشـي و راهزنـي وامـي دارد   –گل محمد و خان عمو –قبيله 

به زيـور اسـت و   نه نظر سوء امنيه هايه ها و ياغي شدن وادار مي كندنپنهاني، گل محمد را به كشتن ام

در خـوار شـدگي هـا   نه ترس از آفتابي شدن ماجراي قتل حاج حسين چارگوشلي؛ بلكه همين گونـه  

بگـو  ! راستي گل محمد« : چنانكه در همان صفحه از رمان مي خوانيم؛ستبرابر طبيعت و جبر محيط ا

يابـان و حشـم بـه    ا و ببدانم آن چيست تا وسوسه ات را سبب شده؟ نه از اين است كه از خست خـد 

.)607: 1373،دولت آبادي(» زيور بهانه نيست؟ ! ؟ با من بگو مردتنگ آمده اي

سـايه هـاي   « ، )1351(» مـرد  « ، )1351(» سـفر  « ، )1341(» تـه شـب   « داستان هاي دولت آبادي 

بتـه  الشـته كـه   نو57هـم پـيش از سـال    را ) 1343(» امامزاده شعيب ةپاي گلدست« و ) 1344(» خسته 

برخـي  ةهم در محيط جنـوب مـي گـذرد و بازتـاب دهنـد     ) 1352(» يرو بباش« داستان . اقليمي نيستند

.جاي مي گيرددر بخش داستان هاي اقليمي جنوبه است كه البتهمنطقآنويژگي هاي اقليمي

خراساندر داستان نويسي و روستاييويژگي هاي اقليمي

ي و روسـتايي بازتابيـده در داسـتان هـاي اقليمـي خراسـان      ي اقليمـ عناصر و ويژگي هامهم ترين 

، اطق بـومي ، صور خيال اقليمي، زبان و گويش محلي، مكان هـا و منـ  طبيعت و محيط بومي: عبارتند از

و اجتمـاعي الت تحـو ،، شكل معمـاري منطقـه، پوشـش هـا، مسـايل دهقـاني      باورها و آداب و رسوم

ستند كه در تعريف داستان اقليمـي بـدان هـا اشـاره شـد و      اين ويژگي ها همان هايي ه. منطقهسياسي

در تقسيم بندي مـا، مشـتركند و تفـاوت در    تقريبا در تمام داستان هاي اقليمي پنج حوزة اقليمي نويسي

اسب با فضـاي اقليمـي هـر منطقـه اسـت كـه سـبب تمـايز آن هـا از          چگونگي و نوع بازتاب شان متن

.يكديگر مي شوند
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مقالـه زيـرا ،از ويژگي هاي مذكور بسـنده شـده اسـت   متنيةيك يا دو نمونرائة به ادر اين نوشته 

. آن را نداردبيش ازگنجاييحاضر

طبيعت و محيط بومي - 1

بيابان و كوير با بادهاي هميشگي و بنيان كن آن، هواي گرم و آفتاب سوزان تابسـتان هـا و سـردي    

و زندگي پر از خشـونت ايـل   ، سياه چادرهاي ايلياته هاي شترانزمستان هاي كوير، شوره زارها و گلّ

، ابـان بـراي سـتاندن روزي شـان از آن    كوش بينشينان، خست طبيعت و زمين، و چالش مردمان سـخت 

ست كه در داسـتان هـاي نويسـندگان خراسـاني    خراسان اةمنطقروستايياقليميِةچهرةص كنندمشخّ

. بازتاب يافته است

در هم مـي پيچانـد، بـه خـاك در     . مي وزيد، مي ناليد و خاك را بر مي آشفت. باز اين باد برخاسته بود

مي آميخت، مي غلتاند، مي غلتيد و همچون نمدي كه در هم بلولد بر دشت مي لوليـد، تـن بـر بيابـان     

را با خود مـي دوانـد، دور مـي شـد و مـوج      ) علف خشك(سوخته مي ماالند و بوته هاي بركندة مره 

در هيـزم و بوتـه چنـگ مـي انـداخت      . فرو مي نشاند و باز سينه به زمين مـي سـاياند  خاك در هر پناه 

.)58: 1373دولت آبادي، (

و كـال شـور   . كوير خشك و نمك اندود زير نفس تند آفتاب مثل بيلة سگ هاي تشنه لـه لـه مـي زد   

سـر دنيـا بـه    از تنهايي كوير مـي گذشـت و در آن  . انگار قاطري آبستن كند و سنگين قدم برمي داشت

پشت كال، ريگستان بود و ماسه هاي داغ بر دوش هم سوار شـده بودنـد   . چنگة گاو خوني مي ريخت

، 1383دولـت آبـادي،   (و آفتاب از كوير برمي گشت و تن تنبل خود را روي شكم ريگ يلـه مـي داد   

.)68: الف

، توصـيف هـاي رمانتيـك از    بادي از طبيعت خشن و زمخت بيابانبرخالف توصيف هاي دولت آ

ـ   طبيعتي سرسبز با نثري احساسي به همراه جمله هاي بلند و قيدهاي مكرّ ةر و توضيح هـاي دقيـق، ماي

متفـاوت  ة، زمينـ اس نويسنده و مهم تر از همهدليل اين امر را بايد در روح حس. كار غزاله عليزاده است

مناطق خوش آب و هـوا و ييالقـي خراسـان مـي     جستجو كرد كه در يكي از » بعد از تابستان « داستان 

: گذرد
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بين دود كندة تنورها و مه شـامگاهي و هالـة سـرد درختـان انبـوه      » عنبران«با پي گذاشتن سومين پيچ، 

در آغـاز تپـه اي سـنگي و سـنگ هـا هنـوز از       . چفتاچفت، بسيار خرم و بسيار كهنسال ظاهر شده بود

ه كلبه اي گلي با تيرهـاي چـوبي شكسـته و چـارچوب پنجـره      حرارت آفتاب گرم و درخشان، فراز تپ

لين ديدار به ده، منظري اندوهگين داده بود كه بي فاصله با شروع كوچه باغ هـا  هاي به يغما رفته، در او

و درختان خرم جوز و پرچين هاي كوتاه و هواي خنك، آميزة بوي يونجه و پونه هـاي لـب آب روان،   

ه هايي بود كه سوي دامـن تپـه هـا مـي     دورتر، دشت هايي و در...بدل مي شدبه بهجتي گسترده و مانا 

باران و باد و گورسـتان هـايي   ة، ساييد، رو به ويرانيجا خانه هايي گليبهرفت و بيشتر سبز بود و جا

.)15: 2535،عليزاده(كهنه، سنگ ها زير پوشش گل زرد و گل هاي صحرايي 

ـ  بسـيار نـادر  اين گونه در داستان هاي اقليمي خراسـان ازرمانتيكه توصيف هاييالبتّ وع و بيشـتر از ن

وقتي كه در كنار توصـيف هـايي مـثال    ي بيابانياين گونه توصيف ها.ندتوصيف هاي بياباني و كويري ا

تمـايز و تعلـق   نشـانة  از داستان هاي شمالي يا جنوبي قرار مي گيرند همچون مهر نشـاني هسـتند كـه    

از داسـتان هـاي   زيـر به دو نمونـه براي روشن شدن موضوع،. به منطقه اي خاص انداقليمي داستان ها

:مي كنيمتوجه شمالي و جنوبي

با سنجاقك ها مي رفتم سايه ام به علف ها بود و چشمم به آفتـاب كـه روي درخـت هـا سـرخي زده      

،بـارور ،نبـوه درختـان بـود   ا،دور.برگ ها در باد ناآرام بودند و شاليزار زير پاي بـاد گسـترده بـود   .بود

.. .سخت پابرجا و پرواز منحني چند مرغابي در يك زمينة آبي و مترسكي خـاموش و بـي گنـاه   .. .تناور

.)1344:43طياري،(شيهة يك اسب و صداي زنگوله ها ،گوساله اي به درخت،كالغي بر پرچين

ه اي درختان تـو در هـم خرمـا،    خورشيد در انبوه نخلستان مي نشست بر فراز انگشتان كشيده و سرنيز

شـرجي مثـل مـه    .. .شعله هاي ارغواني رنگ، دامنة خاكستري آسمان بغ كرده را رنـگ خـون زده بـود   

سبكي رو شهر نشسته بود و عطر گس خارك هاي تازه از غالف بيـرون زده بـا بـوي خـاك رطوبـت     

.)37: 1383محمود، ( ديده قاطي بود 
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صور خيال اقليمي - 2

، پيدايش و پيشرفت دانش هـا و هنرهـا  ه و اخالق مردمان و حتي و آب و هوا بر روحيثير محيط أت

قـان و  محقّةابن خلدون در قرن هشـتم هجـري پيشـتر از همـ    . بيش و كم پذيرفتني و ثابت شده است

او بـر آن اسـت كـه آب و هـوا و     . ه پردازان غربي سده هاي اخير به اين موضوع پرداختـه اسـت  نظري

بلكـه در پديـد آمـدن و    ،ثير مـي نهـد  أنه تنها بر ظاهر افراد و اخالق و عادات مردمان تـ محيط اقليمي

بنـابراين  ).150- 1379:1/167،خلـدون ابـن  (ر اسـت  ثّؤن ها، معماري و هنر نيز مپيشرفت علوم، تمد

يـن  ثير محيط و تجربه هاي زنـدگي بركنـار نيسـت و در ا   أريم كه زبان و ذهن هنرمند هم از تيبايد بپذ

از –و گاه آگاهانـه  –ميان، بسياري از شگردهاي بالغي و ادبي به كار رفته در آثارش هم بازتاب ناآگاه 

ثير پذيري را در بسياري از اشـعار شـاعران پارسـي    اين گونه تأ.محيط طبيعي و اجتماعي او خواهند بود

شـاعر  –سخ ابن رومـي  و هم از اين نوع است پا. هم به وضوح مي توان ديد–كالسيك و نو –گوي 

به كسي كه بر او خرده گرفت كه چرا تشبيهاتش به زيبايي تشبيهات ابـن معتـز نيسـت و او از    –عرب 

ارتباط شعر ابن معتز با زندگي درباري و خليفه زاده بودنش سخن گفـت و زيبـايي تشـبيهات او را بـا     

: 1380،يـن كـوب  زر(ه اسـت  خويش را وصف كـرد ةاسباب خانه اش پيوند داد و اينكه او اثاث خان

.)80و 79

ر ثّيهاتي برمي خوريم كه بي ترديد متـأ از همين روي است كه در بررسي داستان هاي اقليمي به تشب

همـان اقلـيم خـاص،    ةنويسـند ةاز عناصر اقليمي و محيطي منطقه اي خاص است كه با ذهن و انديش

. هاي ديگر متفاوت استاقليمو با صور خيال به كار رفته در داستان هاي ترسازگار

همچون سـاير  –ديده مي شود خراسان آنچه از صور خيال بومي و محيطي در داستان هاي اقليمي 

. به دليل به كارگيري زبان ساده و به دور از نماد و استعاره در داستان ها، از نوع تشـبيه اسـت  –اقليم ها 

ايـن عناصـر يـا از طبيعـت بكـر      . ه به واقع مي شـود مشب،در اين گونه تشبيهات، غالباً يك عنصر بومي

. گرفته شده اند و يا از حيوانات بومي منطقه و ديگر عناصر مرتبط با روستا هستند

عناصر طبيعت بومي تشبيه به -الف

.)1373:71،آباديدولت( يك خرمن بزرگ گندم؛آوردبر ميكوه دو برادران سرةدو قلّةماه از ميان
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ـ  مژه هايش توي هم قالب شده و زبانش مثل ... نعليعمو قربا از ميـان  گنـدم ةخشـكيد ةيـك خوش

.)68: الف ،1383،دولت آبادي(لب هايش بيرون زده بود 

  ـ  ه بـه واقـع شـده   عناصر طبيعي ديگري كه در داستان هاي اقليمي خراسـان، مشـب ،»گـز  « ةانـد بوت

. هاي خشك و سوزان هستندبيابانةهاي ويژپديدهزار و برخي ديگر از ، كلوخ، شوره»طاغي«، »جگن«

عناصر روستايي تشبيه به -ب

ه بـه قـرار گرفتـه    ، ميش و عناصر مرتبط با آن ها مشب، بزدر اين گونه تشبيه ها، حيواناتي چون گاو

ع بسيار برخوردارنداند كه از تنو .

،دولـت آبـادي  ( را بگـزد نگوساله اي وقتي كـه خرمگسـي آ  ةپوست گردةلرز.دلب هايش لرزي

. )27:، د1383

باشـند  همچو بره اي كه مرده از تن مادر بيرونش كشيده؛بي صدا و بي جنـبش . مارو ديگر افتاده بود

.)48: ج ،1383،دولت آبادي(

كه كامالً خاص مناطق كويري شرق است از جمله تشـبيهات اقليمـي   شتر همچنين تشبيه چيزي به 

. ر مي آيد كه نظيرش را در داستان هاي هيچ يك از اقليم ها نمي توان ديداين منطقه به شما

پايين افتـاده و كـج و   شتر تشنهةلب و لوچكالهش مانند ةلب. ور يخه و كالهش از چرك كبره بستهد

.)20: 1384،نوشين(كوله شده 

ـ  (بود ، آن جا روي خشت پاره ها افتادهقلم يك شترةاستخوان خشكيدب مثل بيل مسي ، اديدولـت آب

. )116: ب ،1383

ـ : از ايـن قرارنـد  در داستان هاي اقليمي و روستايي خراسـان  به هاي ديگر ه برخي مشب بزغالـه،  ةكلّ

، عـر كشـيدن   ، گوساله اي كـه اختـه اش كـرده انـد    گوسفندي كه به ده مي آيدةماديان رم برداشته، گلّ

ة، بيلـ ، شير بـز قوچ، آب دهان گاوة، دنبشكم ماديان، سم بز،، جاي يوغ روي گردن گوسالهجوانه گاو

....، سر لوك گر، زبان شتر وميش گرما زده، شتر مست كاردخورده
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و مناطق بوميمكان ها - 3

وقـوع ماجراهـاي داسـتاني انـد و يـا بـه       بسياري از شهرها و روستاهاي اطراف خراسان، يا محـلّ 

ق اين آثار را به منطقه اي خـاص نشـان   تعلّ،حال همين هامناسبتي به نامشان اشاره شده است كه به هر

منـاطقي  . ، سبب قوي تر شدن رنگ و بوي اقليمي آن ها مي شـوند مي دهند و در كنار ديگر ويژگي ها

، مشهد، كالت نادري، تربـت جـام،   ، طبس، دره گز، قوچان، باغونچون سبزوار، نيشابور، بجنورد، دلند

. از آن جمله اند...اد، اسفراين، خاف وخك، گنابشيروان، بيرجند، كا

. راه بيفتـي نيشـابور ةدروازبايـد از  ،بيايي]سبزوار [اگر با ما به شهر . رو به آفتاب ور آمد بايد بروي

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

ي زبان و گويش محلّ- 4

ي، لهجه و ساختار بومي زبان، و بيت ها و ترانـه  واژگان و اصطالحات محلّةاين ويژگي به سه گون

. يافته استاببازتي اقليمي خراسانهاي عاميانه، در داستان ها

واژه هاي محلي -الف

....ادرار شتر و گاو: چر / آبدان ،مثانه: چردانه

به من مـي رسـد و   چردانه اشفقط خوشحال بودم كه...به من نمي رسيدگوسفند نذري چيزيش كه 

. )25: 1354،كيانوش(آن را مثل بادكنك باد مي كنم 

، كمين كردن پنهان شدن: بز خو كردن

،دولـت آبـادي  (زن ها هم خود را به گوشه اي كشاندند . بزخو كردگل محمد . به پناه چادرها رسيدند

1373 :588(.

ان هاي دولت آبادي بسـيار چشـمگير اسـت؛ در    به كارگيري واژه ها و اصطالحات محلي در داست

.حالي كه ديگر نويسندگان خراساني به ندرت از آن بهره برده اند

بومي ةلهج- ب

فراموش كردن : كردن/ از ياد شدن 



99ويژگي هاي اقليمي و روستايي در داستان نويسي خراسانسومچهل و سال 

: 1384،نوشـين (از يادم نميشهمن يك دلگيري از باباي خدا بيامرزت دارم كه ...كاظم علي جواب داد

127(.

.)378: 1373،دولت آبادي(اين عمو مندلو را به تو آشنايي بدهم از يادم كرد :گل محمد گفت

زياد آمدن از او : بيشتر به سر بودن از كسي

: ب ،1384،دولـت آبـادي  (كه به من برسـه  از زنش بيشتر به سر نيستبرادرم : هر جا نشست گفت

84(.

ترانه ها و بيت هاي عاميانه -ج

يسه با داستان هاي اقليمـي شـمال   در مقاخراسان ي در داستان هاي اقليمي انه هاي محلّاستفاده از تر

در آثـار محمـود   تنهـا  وو مي توان گفت كه هـيج نمـودي نـدارد   بسيار كم استو جنوب و كرمانشاه

.)115: الف ،1384،دولت آبادي: ك.ر(برمي خوريمبه يكي دو مورد دولت آبادي 

محليرسوم باورها و آداب و- 5

ـ   خراسـان در داستان هـاي اقليمـي    ي و معتقـدات عاميانـه و خرافـي    ، بازتـاب آداب و رسـوم محلّ

شـمال ةبر خالف داستان هاي اقليمي شـمال كـه بيشـتر بـا آداب و رسـوم منطقـ      . استبسيار گسترده

و همچـون جنـوب   –خراسـان مواجه هستيم تا باورهاي خرافـي و عاميانـه، در داسـتان هـاي اقليمـي      

. س طبيعت و مظاهر آن غالب تر استاعتقاد به چشم زخم، تعويذ و دعا، تقد–آذربايجان 

! كي ديد گفت اوه چه بارو بونه ايبه جون خودت كدخدا، توي راه هر.... 

! ماشاء اهللا هم نگفتن: عبدالجواد گفت

يي كتـل بـي بـي زهـرا كـه      به سر باال. امون از چشم مردم. اون زبونشونالل بشه . نه بابا: اسحق گفت

.... .آخرشم. هر چه زور زدم نشد كه نشد. رسيديم خره ديگه نتونست بياد باال

و 133: 1347،الهـي (ه ت كه كاري نشدن شـكرش بـاقي س   زن و بچ! خرت به جهنم: كدخدا گفت

134( .

اصـالً جـرأت   . ندنـد ستند، دعـا بخواننـد و بـه آن دخيـل بب    ياز آن درخت ها نبود كه بتوانند كنار آن با

آن را ةمي گفتند يك تازه عروس ندانسته پاي آن رفته بود و يـك شـاخ  . نزديك شدن به آن را نداشتند
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: 1349،كيـانوش (كرده بود و سه روز بعد مـرده بـود  وقتي به خانه برگشته بود تب شديدي. كنده بود

39(.

جوامـع ابتـدايي و   ةويـژ ،دانسـتن آن س ، مرموز و مقـد با طبيعت و هراس آوررويارويي گونه اين 

بادهـاي مرمـوز در منـاطق كـويري و     . مردمان بدوي است كه مواجهه اي راز آلود با طبيعت داشته انـد 

جنـوب كـه بـا وزش    ةه در منطقـ كـ چنان. بب پيدايش اعتقاداتي خاص شده استترس مردم از آن، س

كـه وارد بـدن   را پديـد آورده اسـت   بادهـا و انواع» زار « عقيده به هاي مداوم و شديد باد همراه است 

در مناطق كويري شرق نيز وجـود بادهـاي بسـيار و گـاه     . به جنون مي كشنداو راشخص مي شوند و

غريب و عجيب، سبب هراس مردم و پرداختن به دعا و عبادت بـراي رفـع خطـر بـاد شـده و نـوعي       

:همچون نمونة زيراعتقاد به بادهاي خاص را پديد آورده است

باد را كه مي دانست رنگ سرخ دارد و لوله مي شـود و مثـل   . انسا فقط صحرا را حس مي كرد و باد ر

ايـن  . باد كوير؛ريگ غلت مي زند و همه چيز را در هم مي پيچاند و مي بلعد و مي بردةديو روي سين

دوره اي كـه  . يكي از آن شكل هايي بود كه نسا از دوران بينايي اش در خـاطر خـود نگـاه داشـته بـود     

ه او تـازه عقـد   سال هايي ك. مسجد مي رفتند و نماز مي خواندندمردم توي باد فانوس مي كشيدند و به 

.)69: الف ،1383،دولت آبادي(قربانعلي شده بود 

شكل معماري منطقه - 6

برمـي آيـد نـوع سـاخت و شـكل روسـتاها و       چنانكه از داستان هاي اقليمي و روستايي خراسـان 

ـ     هخان ـ  اسـي ر و حسها كامالً متناسب و هماهنگ بـا شـرايط آب و هـوايي، نـوع تفكّ بات ت هـا و تعص

اخالقي و انساني مردمان منطقه است؛ به گونه اي كه مثالً گرمـاي سـوزان تابسـتان و سـرماي جانكـاه      

زمستان در كوير، سبب ساخته شدن خانه هايي با ديوارهاي گلي و خشتي ضـخيم شـده اسـت كـه در     

ـ   . ستان مانع از نفوذ سرماست و در تابستان كاركردي خنك كننـده دارد زم ب اخالقـي و  يـا اينكـه تعص

و عقيدتيت هاي فكريحساسيي از معماري خانه ها منجر شده است، به شكل خاص .
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معماري روستا -الف

گنبـدي  ي روستا جايي است با خانه هاي گلـي، بـام هـاي    به طور كلّ،در داستان هاي دولت آبادي

ـ )و احتمـاالً سرپوشـيده و تـونلي   (شكل، كوچه هاي پر پيچ و خم و گاه داالن دار  ام، آبگيـري در  ، حم

ام و حيوانات، گودالي بزرگ كـه ظـاهراً محـل زبالـه و     وسط روستا براي مصارف گونه گون مانند حم

. مواد زايد است

پشـت در  . و گودال را از زير پاي در كرد]ده=[قلعه ةد كوچه و داالن كهنكنار به كنار شيدا، گل محم

ـ  ...اگير شده بود هر دو ايسـتادند خانه اي كه ماه درويش در آن ج د روي از در گردانـد و راه  گـل محم

پـايين دسـت قلعـه چمـن،     . ، پس درازناي جويامداالن كهنه و ميدان گاهي جلوي حم. آمده بازگشت

.)365: 1373،اديدولت آب(گوشه اي خلوت و خاموش كنار جوي نشست 

معماري خانه ها -ب

خانه هايي داراي حصار و ديـوار بـا هشـتي و داالنـي در ورودي حيـاط، سـپس حيـاط بيرونـي،         

ساختمان هاي دو طبقه با ايواني در وسط و دو اتاق در دو طـرف آن كـه شـاه نشـين و مهمانخانـه بـه       

. روستايي خراسان استحساب مي آيد شكل عمومي خانه ها در داستان هاي اقليمي و 

را ]هيـزم  [لنگه هاي غـيچ  . د آمدبابقلي بندار، لت هاي در خانه را از هم گشود و به كمك گل محم

بندار بـه ايـوان   ... ، بند از بار گشودندبه هشتي كشاندند و پس، از خم داالن به بيروني بردند و پاي تنور

، كنـار سـتون   در بيرون آمـد و روي ايـوان  ةز دهندمي بعد آقاي آالجاقي ا. رفت و درون اتاقي گم شد

:1373،دولـت آبـادي  (ه ها پايين آمد و آالجاقي رو به شاه نشين به راه افتـاد  بابقلي بندار از پلّ... ايستاد

).447و 446

ه آن است كه چنين خانه هايي معموالً مخصوص خـان و اربـاب و كدخـدا و افـراد     قابل توجةنكت

سانندرشواهد متني، اين موضوع را مي ل روستاست ومتمو .ا شواهد ديگري تفاوت اين گونـه خانـه   ام

يـك اتـاق بـزرگ    بـه صـورت   ها را با خانه هاي مردم عادي روستا نشان مي دهد؛ خانه هايي كه غالباً 

داخـل  . و زمستان ها نيز كرسي را بر روي آن مـي نهنـد  اجاق به منظور استاست و ميان آن چاله اي
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تاق و در قسمت انتهايي آن، اتاقكي هست كه بـا پـرده يـا ديـواري از آن جـدا مـي شـود و در        همين ا

. حقيقت، اندروني خانه به حساب مي آيد

خانه ها ديـده مـي شـود نكتـه اي     ةوجود هشتي و داالن در خانه هاي اين منطقه كه در همةدربار

ت هـاي مـردم   رات اخالقـي و حساسـي  شايد بتوان شكل اين نوع معماري را با تفكّ. خاص نهفته است

وجـود داالن در  . منطقه نسبت به زنان و سعي در پوشيده نگه داشتن آنان از چشم اغيار مرتبط دانسـت 

كسي كه از در وارد مي شد ابتدا مـي بايسـت از   ه است؛ط، كاركردي حساب شده داشتحياورود جايِ

حيـاط داخـل  مي گذشت و سپس به –بود كه معموالً هم در جهت روبروي حياط ن–داالن و هشتي 

همين امر به اهالي خانه فرصت مي داد تا خود را از ديد و چشم افراد غريبـه و نـامحرم دور   . مي رسيد

. كنند

گيـري هـا   وجود پستو و اندروني در خانه ها و داشتن ديوار و حصـار هـم از همـين گونـه سـخت     

اين خانه ها، به ايـن موضـوع، سـخت انديشـيده مـي      مي دهد كه در معماري ت مي گيرد و نشان أنش

هيچگـاه  در آن هـا اين موضوع با معماري خانه ها در داستان هاي اقليمي شمال كهةمقايس. شده است

ـ   ،از چنين مرز بندي ها و حصار برآوردن ها به دور خانـه هـا خبـري نيسـت     ات رنـوع انديشـه و تفكّ

. مي كندتردو منطقه را آشكارمردمان 

پوشش ها - 7

، بسـته بـه دور كمـر   پوشش مردان نواحي خراسان، غالباً عبارت است از قبـا و پيـراهن بلنـد، شـالي    

جليقه اي بر روي پيراهن، تنبان سياه كرباسي، چوخايي بر دوش، گيوه اي بـه پـا و منـديل و دسـتاري     

نيمتنـه اي  ،ته، پيراهن چيت، شليز داستان ها برمي آيد تنبان سياهپوشش زنان هم چنانكه ا. بسته بر سر

. بر روي پيراهن و چار قدي بر سر است

هـر دو منـديل بـه    . كدخدا نوروز پالتوش را روي شانه ها انداخته بود و ساالر عبداهللا قبا به تن داشـت 

ـ     . سر پيچيده داشتند منـديل سـاالر   ةمنديل كدخدا نوروز با ظرافت بيشـتري پيچيـده شـده بـود و دنبال

. )1358:75،دولت آبادي(سينه اش تحت الحنك شده بود عبداهللا روي 
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بلند، شال كمر و دستار متقالي اش حالت ابراهيم را داشت كـه فرزنـدش را بـراي    ةدهقان با قباي وصل

.)164: 1384،نوشين(قرباني مي برد 

ـ  (رابش مـي زد  بلندش با هر گام، نيم چرخي به دور ساق هـاي پوشـيده در جـو   ةشليت ،اديدولـت آب

1373 :1(.

8 -اجتماعي منطقه و الت سياسي تحو

الت سياسي و اجتماعي هر منطقه در داستان ها به همراه توصيف هـايي از طبيعـت آن   بازتاب تحو

. آيـد مـي  ه در پيوند با زندگي و آرمان هاي مردم، از جمله ويژگي هاي اقليمـي بـه شـمار   منطقه و البتّ

داستان هاي شمالي چنان با ذهن و زندگي آدم هـاي داسـتان گـره    چنانكه اشارات به جنبش جنگل در 

ميـرزا كوچـك خـان    ةي دربـار خورده است كه حتي زنان شاليكار هنگام كار در مزرعه ترانه هاي محلّ

ايـن در  . مي خوانند و نيز مردم شهر پيوسته از حضور ياران ميرزا و مقاومت هايشان سخن مـي گوينـد  

نوشتة محمد حسـين ركـن زادة آدميـت  كـه     ) 1310(» دليران تنگستاني « حالي است كه رمان تاريخي 

پيوند بـا آرمـان   نداشتن به سبب همين ي و يارانش بر ضد انگليسي هاست دربارة قيام رئيس علي دلوار

، وب و زندگي مردمانش در طي داسـتان هاي مردم منطقه و خالء ناشي از نبود حضور زندة طبيعت جن

است در حالي كه اگر چنين مي بود مي توانست يكي از اولين رمـان هـاي تـاريخي    فاقد ارزش اقليمي

.اقليمي باشد–

ـ    هايداستان در تنهـا عبدالحسـين   ه نشـده اسـت و   اقليمي خراسان چندان بـه ايـن موضـوع توج

خـان  به قيام كلنل محمد تقـي  و غير هنرياشاراتي گذرا و ناشيانه» خان و ديگران « داستاننوشين در

. مسجد گوهرشاد مي كندةپسيان و حادث

پس از چندين ماه پـدرش مـرد و در سـال دوم خـدمت بـود كـه       ...اش صحن امام رضا بودپدرش فرّ

اها عليه تصميم رضا شاه بـراي تغييـر   ه اي به تحريك بعضي از ملّمسجد گوهرشاد پيش آمده عدةحادث

پلـيس  . و روزي در مسجد گوهرشاد اجتماع نمودنـد لباس مردان و برانداختن چادر زنان طغيان كردند 

رمضان نيز كـه بنـابر طبيعـت پرشـور خـود      . و ارتش به فرمان شاه از بام مسجد مردم را به گلوله بستند
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،نوشـين (بدون آنكه به عمق اين حادثه پي ببرد در تهييج و تحريك مردم شركت داشت دسـتگير شـد   

1384 :137(.

راه تهـران پـيش رفـت انگليسـي هـا بـين       ٔد تقي خان قيام كرد و تا نيمهده سال پيش وقتي كلنل محم

، گذشـته را  حـاال كـه خـان   ... سران ايالت اسلحه زيادي پخش كردند و آن ها را بر ضد او برانگيختنـد 

:همـان (خوب به ياد مي آورد پي مي برد كه بدبختي از همان زمان مثل بهمن به سر همه سـرازير شـد   

.)16و 15

يح اين نكته الزم است كه مراد از تحوالت سياسي و اجتماعي كه در تعريف داسـتان اقليمـي، از   توض

يـك  نظر ما يكي از ويژگي هاي اقليمي به شمار آمده جريان ها و جنبش هايي است كه كـامال خـاصِّ  

نظيـر نهضـت جنگـل در گـيالن و قيـام      ؛ص بوده و با نام همان منطقه گره خـورده اسـت  منطقة مشخّ

د تقي خان پسيان و حادثة مسجد گوهرشاد در اقليم خراسان هم قيام كلنل محم.ها در جنوبنگستانيت

بازتاب كمرنگي در داستان هاي اقليمي آن دارند وگرنه مسايلي چون فعاليـت  ه البتّاز همين گونه اند كه 

يشتر نقـاط ايـران   موضوعاتي رايج و عمومي در ب،هاي حزب توده يا اصالحات ارضي و پيامد هاي آن

يـك  اي بيش و كم بازتابيـده و خـاصِّ  هر منطقهو روستاييهاي اقليميها بوده و در داستاندر آن سال

در داستان هـاي  اين موضوع فاقاًاتّكهچنانتواند ويژگي اقليمي به شمار آيد اقليم مشخص نيست و نمي

)اصغر الهـي » تابستان سرد«و » چهارشنبهروز«كليدر،جاي خالي سلوچ،خان و ديگران،(اقليمي خراسان

.ها بدان اشاره شدي و نقد داستانهم بازتاب چشمگيري دارد و در بخش معرف

ة، در داسـتان هـاي اقليمـي و روسـتايي حـوز     كه ذكر شدگانههشت ويژگي هاي اقليمي ه برعالو

حات ارضـي، بيكـاري و   ، اصـال ت، مسايلي چون فقر و تيره روزي دهقانان، ستم ارباب بر رعيخراسان

.بازتاب يافته استديگرموضوعات روستاييو بسياريمهاجرت روستاييان به شهرها

نتيجه گيري 

ات گذشتة ايران بس آشـكار و انكـار نشـدني اسـت و     جايگاه بلند خراسان در تاريخ، فرهنگ و ادبي

ا اقتدار نگـه دارد و شـاعران، اديبـان و    ات معاصر ايران بامروز هم توانسته است همان جايگاه را در ادبي

در حوزة داستان نويسـي مـدرن   ،گذشته از ساير حوزه ها. محققان برجسته اي را در دامن خود بپرورد
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 سـي، عبدالحسـين نوشـين، محمـود     هم نويسندگاني چون علي اصغر رحيم زاده صفوي، ابـراهيم مدر

ين دولـت آبـادي و محمـود دولـت آبـادي از      حسـ غزاله عليزاده، اصغر الهي، رضـا دانشـور،  كيانوش،

برخي از نويسندگان، داستان هايي با حـال و هـواي خـاص    در اين ميان. سرزمين خراسان برخاسته اند

و ويژگي هايي مشترك و در پيوند با اقليم و طبيعت منطقه پديد آورده اند كه مـي تـوان بـدان داسـتان    

محمـود  : اين نويسـندگان عبارتنـد از  . نويسي خراسان ياد كردنام داد و از آن به نام شيوة اقليمياقليمي 

ـ .  ن، اصغر الهي و غزالـه عليـزاده  محمود كيانوش، عبدالحسين نوشيدولت آبادي، كـه  ه بايـد گفـت  البتّ

ت مستقل خود را مديون محمود دولت آبادي است كـه  داستان نويسي اقليمي و روستايي خراسان هوي

سـاير  . ظاهر شده و با روستا و مسـايل آن آشـنايي عميـق و ديـرين دارد    پر قدرتدر اين حوزه بسيار

قليمي و روستايي اختصـاص داده انـد و نمـي تـوان     برخي از آثارشان را به مسايل اتنها نويسندگان هم 

.را در اين گونه آثار جستجو كرداهسبك و شيوة اصلي داستان نويسي آن

به شكل هـاي گونـاگوني چـون    انخراسو روستايييميدر داستان هاي اقلعناصر اقليمي و بومي

، مشاغل و حرفه هـا، مكـان هـا و منـاطق بـومي،      ، پوشش هامعتقدات و آداب و رسوم، شكل معماري

قيـام  ( اجتمـاعي منطقـه  –الت سياسـي  ، صور خيال اقليمي و تحو، طبيعت بوميزبان و گويش محلي

وجود اين گونـه ويژگـي هـا در    تاب يافته است وباز) مسجد گوهرشادةكلنل محمد تقي خان و حادث

همچنـين نمـود ايـن    . ر اقليم ها كـامالً متمـايز مـي كنـد    آن را از داستان هاي ديگةاين داستان ها، چهر

تان هـاي محمـود   در داستان هاي مورد بررسي در اين پژوهش بـه يكسـان نيسـت؛ داسـ    بوميعناصر

در حـالي كـه در آثـار محمـود     ده انـد آن هـا بهـره بـر   هنري تر و گسترده تر، ازدولت آبادي به شكل

. بازتاب كمرنگ تري يافته انداين عناصروشين ، اصغر الهي، غزاله عليزاده و عبدالحسين نكيانوش

هاتيادداش

:ك.به ترتيب ر)نوشينسي،مدررحيم زادة صفوي،(ار اين نويسندگانآثبراي آگاهي از احوال و- 1

.136و 135ص. از آغاز تا امروزفرهنگ داستان نويسان ايران.)1386(. حسنميرعابديني،

. ايـران سـان فرهنـگ داسـتان نوي  و152- 145ص. 1ج. ايـران صد سال داستان نويسي. )1383(. ـــــــــــــــ

.251ص

.283ص. از آغاز تا امروزفرهنگ داستان نويسان ايران.)1386(.ـــــــــــــــ 
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خراساني و برادر محمود دولـت آبـادي   هم نويسندة مقيم پاريس ) ، سبزوار1326د ولّمت(حسين دولت آبادي - 2

بنادر جنوب و جزاير خليج فـارس  زندگي رنج آلود كارگران مهاجر بهرا دربارة) 1357(» كبودان«و رمان ا. است

عـه داسـتان   دولت آبـادي، مجمو حسين .گيردجاي ميجنوباقليميحوزة داستان نويسيو آن در نوشته است 

و )1389(»بـاد سـرخ  « ، )1371(»در آنكارا بـاران مـي بـارد   «، »گدار«و رمان هاي ) 1373(»ايستگاه باستيل«كوتاه 

را هم در خارج از كشور منتشر كرده است كه غالباً بـه  ) 1367(»قلمستان«و ) 1368(»آدم سنگي «نمايشنامه هاي 

.ا مربوطندحوادث سياسي پيش از انقالب و شكنجه ها و زندان ه

آثارش اقليمي نيستند و . است1350در شهر مشهد و از داستان نويسان نوگراي دهة 1326د رضا دانشور متولّ- 3

او در داستان هايش بيشتر به  كند و كاوهاي روانشناختي در ذهن هاي آشفتة مأموران واخوردة سياسي مي پردازد 

خسـرو  «رمـان  . او پس از انقالب به فرانسـه رفـت  ). 1350(»تنماز مي« كه احساس گناه مي كنند همچون رمان

.حاصل اين سال هاست) 1375(»محبوبه و آل« و مجموعه داستان) 1373سوئد(» خوبان

منطقه و ناحيه اي خاص بـا آب و هـوا و طبيعـت بـومي ويـژه اي اسـت كـه        در اين مقاله،»اقليم « مراد از - 4

در استعمال قديمي و كنوني - » اقليم « ، جمع بين دو معناي ز اين نظرهاست و امشخّص و متمايز از ديگر اقليم 

: دربارة اقليم و معاني مختلف آن نگاه كنيد به .، ناحيه و آب و هوا مي باشديعني واليت، كشور–

.»اقليم « ذيل .ج دوم.لغت نامه.)1372( .علي اكبر،دهخدا- 

.184ص . جيبيشركت سهامي كتاب هاي .تهران.ج اول.رف فارسيالمعاةداير.)1381(. مصاحب، غالمحسين- 

بيـروت دارالكتـب   .فريد عبدالعزيز الجندي: تحقيق .ج اول.معجم البلدان.)1410(.ياقوت بن عبداهللا،حموي- 

385.ص .العالميه

:براي آگاهي از چند و چون اين رمان رجوع كنيد به- 5

.مرداد ماه.كتاب ماه ادبيات.»خستين رمان اقليمي در داستان نويسي معاصر ايرانن« .)1389(.صادقي شهپر، رضا- 

.39- 35ص. 40شماره 

و فروپاشي كامـل حـزب تـوده در    1332چنانكه از متن داستان برمي آيد بايد پيش از سال »خان و ديگران«- 6

در اين كتاب، سخت پاي بند نظـرات  –االن حزب بوده كه خود از فع–چرا كه نويسنده ؛ايران نوشته شده باشد

حزبي و آرزوهايش براي رهايي توده است و اين موضوع نشان مي دهد كه حـزب هنـوز شكسـت نخـورده و     

أمت. اليتش غير قانوني اعالم نشده استفعبه دست نيامد و نسخة در دسـترس  فانه تاريخ دقيق انتشار اين داستان س

به انضمام سه » خان و ديگران « ةچاپ شدةاز نسخ. ر و تاريخ نشر بودات ناشبسيار قديمي و بدون مشخصهم 

اگر چه حسن ميرعابـديني در  . بيرون آورده است نيز چيزي معلوم نشد1384داستان كوتاه كه نشر قطره در سال 

،انـد مي د1358را سال » خان و ديگران « تاريخ چاپ ) 2/883: 1383(» صد سال داستان نويسي ايران « كتاب 

اينكه نوشـين در  بنابر. است و هيچ توضيحي درباره اش نمي دهدن مي كند كه اين داستان را نديدها خود اذعاام

. پيش از سال پنجاه نوشته شده استمطمئنّاً درگذشته است، اين داستان اگر نه پيش از سال سي و دو، 1350سال 
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در بخش داستان هاي اقليمي پيش از سال بخش گنجانديم واين داليل است كه ما آن را در اينةه به همبا توج

.بررسي كرديم1357

كتابنامه

.16- 12صص .12ةشمار.مدوةدور.سوره.»يات داستاني در قبل و بعد از انقالبوضع ادب« ).1369. (يعقوب،آژند

ـ  محمةترجم.مهمقد).1379. (دحمان بن محمعبدالرّ،ابن خلدون ـاپ نهـم  .اديد پـروين گناب علمـي و  : تهـران  .چ

.فرهنگي

.ديار محم–نشر نگاه : تهران .چاپ سوم.بازي).1359. (اصغر،الهي

ـ  .اميركبير: تهران .چاپ اول.قصه هاي پاييزي). 1358(.ــــــــــ

ـ  .141- 132صص .فصل هاي سبز»تابستان سرد« ).1347زمستان (.ــــــــــ

.سعادتةمطبع: كرمانشاهان.چاپ اول.روز سياه كارگر).1305. (احمد،ريدينوةخدا داد

.فرهنگ معاصر: تهران .چاپ دهم.ج اول.كليدر).1373. (محمود،دولت آبادي

ـ  .آگاه: تهران .لچاپ او.جاي خالي سلوچ).1358(. ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران .لچاپ او.الف.گاواربان). 1383(. ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران.لچاپ او.ب.بابا سبحانةآوسن). 1383(. ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران. لچاپ او.ج.از خم چمبر). 1383(. ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران .لچاپ او.د. عقيل عقيل). 1383(. ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران. لچاپ اوـ.ه.سفر).1383(.ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران. لچاپ او.الف.بياباني و هجرت).1384(.ــــــــــــــــــ

ـ  .نگاه: تهران. لچاپ او.ب.ادبار و آينه). 1384(. ــــــــــــــــــ

ـ  .هنگا: تهران. لچاپ او.ج.گلدسته و سايه ها).1384(. ــــــــــــــــــ

. )فريدون فرياد،امير حسن چهلتن،گفتگو با محمود دولت آبادي(ما نيز مردمي هستيم). 1368(. ـــــــــــــــــــ 

نشر پارسي: تهران. لچاپ او.

سخن: تهران. چاپ ششم.آشنايي با نقد ادبي).1380. (عبدالحسين،ين كوبزر.

ـاله انقـالب   گزارشي از داستان« ).1358. (د عليمحم،سپانلو ـ .»نويسي يكس ـال اول .جديـد ةدور.آزادةانديش .س

.9- 7صص . 1شماره

- 62صص .121/122شماره .آدينه.»داستان نويسي معاصر ؛ مكتب ها و نسل هايش« ). 1376(. ــــــــــــــــ

64.

.چشمه: تهران. لچاپ او. مكتب هاي داستان نويسي در ايران).1387. (قهرمان،شيري



اولشمارة )ات و علوم انساني سابقادبي(جستارهاي ادبي 108

ةدانشـكد ةنشـري .»ات معاصـر ايـران  پيش درآمدي بر مكتب هاي داستان نويسي در ادبي« ). 1382(. ـــــــــــــ 

190- 147صص . 189شماره .ات و علوم انساني دانشگاه تبريزادبي.

ـ .»نخستين رمان اقليمي در داستان نويسي معاصر ايـران « ).1389. (صادقي شهپر، رضا ـاه  .اتكتاب ماه ادبي .مـرداد م

.39- 35ص. 40شماره 

.چاپ نو:رشت.لچاپ او.طرح ها و كالغ ها.)1344(.طياري، محمود

.كتاب موج: تهران. لچاپ او. بعد از تابستان). 2535(. غزاله،عليزاده

.نشر رز: تهران. چاپ سوم.آينه هاي سياه).1349. (محمود،كيانوش

.نشر رز: تهران. چاپ دوم. ه اياي و قصه غص).1354(. ـــــــــــــــ

.نشر رز: تهران. لچاپ او.و بال آمد و شفا آمد). 2536(. ـــــــــــــــ

.867- 848صص .10شماره .صدف. »دمدمه هاي شب سياه « ). 1337(. ـــــــــــــــ

ـاپ اول .مهران كنـدري : راستاروي. منصوره شريف زادهةترجم.فرهنگ اصطالحات ادبي).1382. (مارتين،گري . چ

.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

.معين.تهران.چاپ پنجم.غريبه ها.)1383( .احمدمحمود،

.اشاره: تهران. لچاپ او.هاي نام آور معاصر ايرانداستان نويس).1382(،جمال،ميرصادقي

.كتاب مهناز: تهران. لچاپ او.هنر داستان نويسيةواژه نام). 1377(.منتمي،)ذوالقدر(جمال و ميرصادقي ،ميرصادقي

.چشمه: تهران. چاپ سوم.جلد2.صد سال داستان نويسي ايران).1383. (حسن،مير عابديني

ـ  .چشمه:تهران. چاپ اول.فرهنگ داستان نويسان ايران از آغاز تا امروز.)1386(. ـــــــــــــــ

.قطره: تهران. چاپ اول.خان و ديگران).1384. (لحسينعبدا،نوشين

.بي تا،بي نا،بي جا. خان و ديگران. ـــــــــــــــــ
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