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 چکیده:
    مربوط  یادب قاتیدر تحق یدیجد ةبه شاخ  ادبّیاتدر  یطیو مح یمیعناصر اقل ةمطالعه در حوز

، یمیاقل یهاتفاوت در خاستگاهکنند . یم ادی( ecocritism) یطیمح ستیشود که از آن به عنوان نقد زیم

 ییروستا یهادر داستان یشود. رنگ محّلیم سندگانیدر آثار نو یو ادب یو فکر یسبک زاتیتما جادیباعث ا

برخوردار  یبوم یاطرافش که اثر او را از اصالت طیبه مح سندهیاست برگرفته از نگاه نو ییایدن یریفق نیام

معاصر به  یداستان  ادبّیاتاست که در  یمیاقل  ادبّیات ةدر عرص توّجهقابل  سندگانیاز نو یکی یسازد. ویم

 فیاش با توصییروستا یهادر داستان شناخته شده است. او غالبًا ییروستا یهاداستان ةسندیعنوان نو

عناصر بر ذهن و زبان خود را در قالب باورها و  نیناخوداگاه ا ایآگاهانه  راتیثأ، تیمیو اقل یعناصر بوم

و  یمحّل حات، زبان و واژگان و اصطالیآب و هوا، شکل معمار ،یبوم عتیاعتقادات، آداب و سنن، طب

 ، باز تاب داده است.یبوم
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 مهمقدّ

و نقش آن در  یمیو اقل یامنطقه یهایژگیبه و توّجه ریاخ یهادر پژوهش

که جلد  یبوده است تا حّد توّجهها، قابل تاقوام و مّل یو اجتماع یاسیسرنوشت س

  ییایالعات جغرافاّط فیو توص رانیا نیبه سرزم  جیکمبر رانیا خیتار ةل از مجموعاّو

و  ییای(. مکان جغراف11ص ،1831 شر،یف نیباست. ) افتهیآن اختصاص  یشناختو مردم

  یو اجتماع یاسیقدرتمند در سرنوشت س یتواند عاملیمحققان م یبه نظر برخ میاقل

 یاساس یهااز عامل یکی» نیمه(. همچنمقّد، 1811، چی)دوبل منطقه باشد. کیساکنان 

 یهاتّیساسآمدن ح دیو پد یهنر یهاکی، تفاوت در تکنیسبک یهازیتما جادیدر ا

 «است... سندگانینو یمیاقل یهاتفاوت در خاستگاه نیها، همینگرخاص در جهان

 (11ص ،1831،  یری)ش

قابل مشاهده است.  ادبّیاتدر  اتّیخصوص نیتبلور و بازتاب ا یهاهگایاز جایکی

منطقه است که در  کی یمیاقل یهایژگیو ریثأت فیو توص ریتصو ادبّیات یهااز کارکرد

 عموضو ادبّیاتدر  یرنگ محّل ةشود. مطالعیم ادی «یرنگ محّل»اصطالح از آن به 

شود به داستان  دهیاگر در داستان د یّلاست.  رنگ مح یطیمح ستینقد ز یهاپژوهش

 گردد.   یم ریتعب یمیاقل

 ای یمحّل( رمان Regional novel)معمواًل به نام  نیدر زبان الت یمیداستان اقل

داستان  فیتعردر یادب یهاالمعارفةریها و داشود. در همة فرهنگیخوانده م یاهیناح

آداب و  ،یهمچون فرهنگ و معتقدات مردم یعمومًا بر وجود عناصر مشترک یمیاقل

 ری، م111ص ،1831 ،یشده است. )گر دیتأک یو بوم یعیطب طیمح یهایژگیرسوم و و

داستان  یبرا یسیدر زبان انگل گری(. اصطالح د111ص ،1811و ذوالقدر،  یصادق

 یاند داستانآن گفته فیاست و درتعر ینوشتة محّل( Local color writing) یمیاقل

 ،یها، لهجه و گفتار محّلآن، غالبًا آداب و رسوم و سّنت نةیاست که در صحنه و زم

     نطقه نشان داده م کیتفّکر و احساس مردم  یهاوهیش یها، فولکلور و حّتپوشش

 اند.ّخاص میاقل کیکنندة و مشّخص زیعناصر، متما نیکه ایاگونهشود بهیم
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(Abrams,1993:p.107,  baldick ,1990:p.1421831 شهپر، یمهر و صادق()مشتاق، 

 (80ص

است که به سبب بازتاب گستردة  یداستان»گفت:  دیبا یمیداستان اقل فیدر تعر

حوادث و ماجراها ،  ّیدر ط – ایو پو ینییبه دو شکل تز –یطیو مح یمیعناصر اقل

مناطق است و  گریاز د زیخاص و متما یاهیدارد  و متعّلق به ناح یو بوم یمحّل یرنگ

شامل معتقدات و آداب و رسوم،  -عبارتند از: فرهنگ مردم؛ یطیو مح یعناصر بوم نیا

) لهجه و  یوشش ها و زبان محّلمنطقه، خوراک ها، پ یها، شکل معمارمشاغل و حرفه

و  یشتیمع وةی، ش -ها و سرودها ( ترانه ،ی، واژگان و اصطالحات محّل یساختار زبان

 یمیاقل الیخ رصو ،یبوم عتیو طب طیمح ،یمکان ها و مناطق بوم ،یدیو تول یاقتصاد

 (                  80، ص) همان «منطقه. یو اجتماع یاسیس یها(، تحّوالت و جنبشی)بوم

 ران،یمعاصر ا یسیدر داستان نو ییو روستا یمیداستان اقل شیدایپ یواقع خیتار

 سندگانیاش در دهة چهل و پنجاه است که نوییو رشد و شکوفا یشمس یدهة س

 دیپد ریچشمگ یها پرداختند و آثارگونه داستاننیبه نگارش ا یبه طور جّد یاریبس

( از 1811) «تّیدختر رع» رمان  ،یدر دهة س ییروستا ِیمیرمان اقل نیرتآوردند. مهّم

در داستان  یاز او هم، بزرگ علو شیسال پ کی( است. نیمحمود اعتمادزاده )م.ا. به آذ

از  ایو پو یقو یفاتیهمراه با توص یالنی( به مبارزات دهقانان گ1811« )مرد  لهیگ»کوتاه 

در داستان  زین چوبکها صادق سال نیشمال پرداخت . در هم یباران عتیو طب طیمح

 شبردیجنوب را در پ یمیاقل عتیطب ییای( پو1813« )شده بود یطوفان ایچرا در»کوتاه 

در نگارش  نینخست یهاگونه کوششنیاز اگذارد. پس شیحوادث داستان به نما

 انیدانش به روستاها، جر انیبا اعزام سپاه ژهیدر دهة چهل بو ،یمیاقل یهاداستان

از  یاریشکل گرفت و بس یمیاقل ادبّیاتبه نام  رانیمعاصر ا یسینو داستاندر  یرومندین

 یپر قدرت و صاحب نام یچهره ها انیم نیخود کشاند و از ا یرا به سو سندگانینو

 یرهبر، عل میابراه ،یارّیمحمود ط ،یریفق نیاحمدمحمود، ام ،یآبادچون محمود دولت

 (.81، ص)همان ند.دسر بر آور یساعد نیو غالمحس یاقوتیمنصور  شان،یاشرف درو
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و  ییدر داستان روستا ینقطه عطف یریفق نی(  ام1811دهکده پر مالل ) ةمجموع

مجموعه در  نیخوانندگان بد میعظ فیمنتقدان و ط توّجهمعاصر است.  یفارس یمیاقل

 -داشت. مجموعه ییدر ژانر داستان روستا یریفق تّیل انتشار نشان از موفقاّوهمان سال

ا پر مالل برسد اّم ةدهکد تّیو موفق رتهرچند نتوانست به شه یریفق یبعد یها

 توّجهقابل  ییو در نوع داستان روستا یمیاقل یهایژگیهمچنان از نظر بازتاب و

 ماند. باقی محققان و پژوهشگران 

 

 پژوهش  ةسابق

  یتوّجهبا عنوان آن مطلب قابل  میمستق وندیحاضر و در پ ةموضوع مقال ةنیزم در

 موضوع مقاله حاضر دانست: ارا مرتبط ب ریبتوان مقاالت ز دیشا  اّمانشد  افتی

 یهاسبک در رمان یو بررس لیبا عنوان "تحل یادر مقاله یو بوستان شیراندیخ -

کوهستان و زمستان پشت پنجره  یهاپلنگ –سه رمان رقصندگان  (1811)"یریفق نیام

 یهادر داستان یریفق یستیرئال ةوی، و برشیبررس سندهینو یسبک اتّیرا از نظر خصوص

سه رمان، اشاره  نیا یدر سطح زبان یمحّل انبه استفاده از واژگ نیو همچن ییروستا

 کرده اند. 

مختصر  یفمعّر یریاز قهرمان ش (1831) رانیا یسینوداستان یهاکتاب مکتب در

 شده است.  یمیاقل ادبّیات ةدر حوز انهیگرامیاقل یهاوهشژپ ةاز سابق یدیو مف

 -ناتو» ( و 1831) «جنوب یسینودر داستان یمیاقل یهاآرمان و انگاره» ةمقال دو

 یسینوداستان یهاکتاب مکتب ةسندیز نوا( 1831« )جنوب یسینودر داستان سمیالئر

دو  نیا اّمااست.  اریبس توّجهدر خور  یمیاقل ادبّیات یها، در خصوص پژوهشرانیا

جنوب  سندگانینو یهابه داستان یو اجتماع یاسیس لیمسا ةیاز زاو و غالبًا شتریمقاله ب

 است.  ستهینگر یریفقامین از جمله 
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 ادبّیاتدر  قیتحق ةدر حوز (1831) شهپر و مشتاق مهر یمقاالت صادق نیهمچن 

آنها در  یهاافتهیاز  یاند و به برختوّجهخراسان و شمال قابل ییو روستا  یمیاقل

 پژوهش حاضر استناد شده است. 

 

 یبحث و بررس

های روستایی فقیری  های اقلیمی و محّلی در داستان عناصر و ویژگی مهّمترین

و  یها و مناطق بومی، واژگان و اصطالحات محّل عبارتند از: آب و هوا، طبیعت و مكان

 ها، غذاهای محّلی، ضرب ، باورها، آداب و رسوم، شكل معماری، پوششیلهجه بوم

هایی هستند كه در تعریف داستان  ها همان . این ویژگیهایهای محّلی و باز ها، نام المثل 

نویسی: اقلیمی ةهای اقلیمی پنج حوز ها اشاره شد و تقریبًا در تمام داستان اقلیمی بدان

 ،شهپر و مشتاق مهر ی. )صادقجانیسان، غرب)کرمانشاه( و آذرباجنوب، شمال، خرا

با فضای اقلیمی هر  متناسب( مشتركند و تفاوت در چگونگی و نوع بازتابشان 31ص

 شود.  ها از یكدیگر می منطقه است كه سبب تمایز آن

و بازتاب  طیمح ریتأث ،یریفق ییتا با جستجو در آثار روستا میحاضر برآن ةمقال در

بر آشنا شدن با فرهنگ و آداب راه  عالوه  نیرا  نشان داده، از ا یدر آثار و یرنگ محّل

 ةانیگرامیاقل اتّیخصوص -فارس -از کشورمان یاهیناح یمیاقل اتّیو رسوم و خصوص

 .  میکن نییتب اآثار او راز  یبرخ

 

 یو محل یعناصر  داستان  بوم

 شامل: فرهنگ مردم یمیو اقل یداستان بوم مهّم طور که گفته آمد، عناصرهمان

ها و ها، پوششمنطقه، خوراک یها، شکل معماررسوم، مشاغل وحرفهوآدابو)معتقدات

ها و سرودها(، ترانه ،ی، واژگان و اصطالحات محّل ی)لهجه و ساختار زبانیزبان محّل

 ،یبوم عتیو طب طیمح ،یها و مناطق بوممکان ،یدیو تول یو اقتصاد یشتیمع وةیش

 منطقه است.  یو اجتماع یاسیس یها(، تحّوالت و جنبشی)بومیمیاقل الیصور خ
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  یبوم طیو مح عتیطب -1

ها، جنگلها، دشتهکو رها،یبادها، کو ،یجانور ستیز ،یاهیو هوا، پوشش گ آب

هستند که  یاز جمله عوامل ره،یوجود بنادر، سواحل و غ ،یبارندگ زانیم اها،یها، در

 نهیدر زم ییایعناصر جغراف نی. ادهندیم لیمنطقه را تشک کی یایو جغراف یعیطب طیمح

-دارند و رنگ محّلی و بومی به آنها می یاساس نقش یمیاقل یهاداستان یو فضاساز

آن  ییایجغراف تّیجنوب موقع یمیاقل ادبّیاتشمال از  یمیاقل ادبّیات زیدهند. وجه تما

 (1ص ،1831منطقه است. )حبیبی، 

جنوب كشور به دلیل برخورداری از آب و هوای گرم و سوزان با رگبارهای تند 

های  های خشك با پوشش گیاهی بیابانی، درختان خرما و نخلستان و رعدآسا، بیابان

ها و پرندگان دریایی، باعث  ها و انواع ماهی فراوان، وجود دریاها و نیز آب رودخانه

در آثارشان از این عناصر بومی و محّلی بهره  هّطده است تا اكثر نویسندگان این خش

خود قرار دهند. بنابراین عوامل طبیعی جنوب هم در ساخت  یکار ادب ةیماببرند و دست

 كند. سازی آنها نقش بنیادی ایفا میها و هم در زمینهفضای داستان

ها که حوادث داستان تّیعبنا بر موقاستان فارس را  یآب و هوایع فقیری، تنّو

  غالبًا یها دارد، با توصیفاتدانش او در روستا یدر خاطرات دوران سپاه شهیر شتریب

آب و هوا را در تمام فصول در روستا شاهد  راتییتغ بًای. او تقراده استشاعرانه نشان د

. کشدیم ریفارس را به تصو  یاز روستاها ی، آب و هوای برختبوده است و با ظراف

که تشابه  رانینقاط ا ریسا یمیاقل یها، در داستانفاتیگونه توصنیکه ا ییاز آن جا

 .  رسدیبه نظر نم یارائه نمونه ها ضرور ،شودیم افتی زیبا فارس دارد ن ییایجغراف

  یمیاقل الیخ صور -1-1

روستاها، باران یكریز بارنده و آسمان صاف و آبی پس  ةهوای سرد و آسمان گرفت

 یهاهای گلی، در اغلب داستان ها و بامها وكوهپایه و كوالك بر كوه  از باران، برف

  نیهم اّما ستیآن ن یهافارس و روستا ةحضور دارد و منحصر به منطق رانیا  ییروستا

در  هاتی. تشبستین یمیاقل خاّص طیاز شرا ریثتأبدون نیز مشترک  یهاصهیخص
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ها به در داستان یریفق فاتیتوص نیشتریهای فقیری رنگ محّلی و بومی دارد. ب -داستان

 شود: یمرتبط م یعیطب یهاجلوه نیهم فیتوص

  هیاستعاره مکن 1-1-1

بار و زیبایی به  مها زیر سنگینی برف حالت ترّح بارید درخت درشتی می برف -

 (.111صهای اضطراب،  خود گرفته بودند. )كوچه باغ

 )سخن از جنگل سبزاست وتبرداروتبر،خواهد ببارد. سمان آبستن است، میآ -

 (18ص

ها از ترس آفتاب خودشان را  حاال آفتاب تمامی روستا را پوشانده بود، سایه -

 (131ص، همانكردند. ) پنهان می

  هیتشب-1-1-2

 .آبی آسمان شناور بودند ةهای كوچكی از ابر مثل قوهای كوچك در برک رگه -
 ( 181صپرمالل،  ةشد. )دهكد روی كوه بخار مه بلند می

زدند و  مشتعل، ارغوانی می ةنگاه آسمان كرد. غمگین شد، یكجا ابرها چون پنب -
باغ)كوچه  های قرمز و خورشید كه پیدایش نبود. ای با رگه ها سیاه دوده بعضی قسمت

 ( 11صهای اضطراب، 
اجی در هم پیچیده شدند. سراسیمه به جاهای ان حّل.... ابرها مثل پنبه در دّك -

 (.31صدور گریختند. ..)همان، 
 دارد:   یاجتماع یژگیِو کیو نشان از  یمیه به رنگ اقلاوقات مشّب یگاه

دها سبز بودند. )همان، ها مثل شال سّی های سبز افتاده بود. گندم رو گندم آفتاب -
چند سال  نیبستند تا همیم انیکه شال سبز بر م ییهادّیسریغ ایو  ییهادّی(. س111ص
از  یکیمشغول بودند و  انییبا روستا یاپایپا ةفارس به معامل یدر روستاها ریاخ

 شدند. یمحسوب م انییروستا یبرا یاجتماع یآشنا یهاتیشخص

 منطقه  یطیمح ستیو ز یاهیپوشش گ -1-2

در مشام   «شیفت»های  لل است بوی درختخطبیعت ساده است زندگی بی»  -  

 (111ص پرمالل، ةپیچید . )دهكد می
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، پرمالل ةدهکده چسبیده بود به زمین سنگالخ و پر از درمون  بود. )تّپ -

 (111ص

رسید  ه بلندیش تا پشت بام میکحیاط  ةدرخت بتابی گوش .وزید باد خنكی می -

 (.111صزیبایی مهربانی داشت. )كوفیان، 

ی غمناكی داشتند. یشلتوك زیبا ةهای دراز شد های سفید در كرت حواصیل - 

 (.113صهای اضطراب،  كوچه باغ: نیوهمچن ،31ص)همان، 

 یمحّل یهامکان -2

اقلیمی اشاره به نام های روستایی و های اقلیمی و محّلی در داستاناز ویژگی یكی

ها و های بومی كه محل حوادث داستانها و محیط بومی است. نویسندگان، مكانمكان

اشاره  آنها های روستایی توصیف و به نامهای آنها هستند در داستانتزندگی شخصّی

 ینیرعابدیما را به نمایش بگذارند. جمردمان آن قعیی از زندگی وایهاكنند تا گوشهمی

که  یروشنفکران شهر انیدر م»نویسد: های فقیری میرد اهمّیت مكان در داستاندر مو

است،  گرانیاز د زتریبرانگ شیستا یریفق نیام یهابرداشت شوندیروستاها م ةروان

بلکه  ست،یفولکلور ن یآورجمع ای زیانگحسرت تّیبدو یاو روستا محّل جستجو یبرا

 (181ص، 1ج  ،1811 ،ینیرعابدی)م« زمانه است. یدادهایرو نیتراز مهّم یبخش ،مکان

های داستان یمیاقل یشدن رنگ و بو تریسبب قو هایژگیو گریامر در کنار د این

 روستایی او شده است.

 :های معروف استان كرمان نیز اشاره كرده استیكی از كوه به نام  فقیری

بچه جا گذاشت، زنا تو سرشون زدند. رفتم.   هیسر زا رفت خودش و  الیل» -

 (111صپر مالل،  ةه. )دهکدگّل یپهلو ه،ّید حنففرار کردم رو کوه محّم

وزید  نسیم سردی می  «هد حنفّیمحّم»های كوه  "همه جا سفید بود، از روی برف -

 ( .180صچشمم آب افتاد". )همان، 
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ب کرده بودند آبش آنقدر آب داشت که همه تعّج« نمک یایدر» ادتهیپارسال » -

مهارلو واقع در  ةاچی( ) دریای نمك همان در111ص ان،ی)کوف.« دیرسیتا کنار جاده م

 و بخش قدیمی روستای مهارلو است(. رازیجنوب شرقی ش

    تقسیم یمنطقه را به دو قسمت مساو« کر ةرودخان. »یکاربود برنج یآباد ةمنطق -

( 13صپر مالل،  ةداشت. )دهکد نیهفتصد هکتار زم -ششصد ی. هر دهکردیم

گذرد گیرد و از مرودشت و كامفیروز میكر در اقلید و از آنجا سرچشمه می ة)رودخان

 ریزد( .بختگان می ةو به دریاچ

عقاب  ایها ها )دالبگذار باهنده «یاغیسهراب »کوه  یات را ببر بگذار باالهبّچ» - 

کوه  (.11ص، و تبردار وتبر دور ببرند. )سخن از جنگل سبز است یبه جاهاها( او را 

 ( 11ص است. )همان، یکوه محّل کینام  یاغیسهراب 

 نام روستاها -2-1

 یریفق ییروستا یهااطراف فارس و کرمان در  داستان یاز روستاها ینام برخ

   :آنها زده است یشانیبر پ یآمده است و مهر و نشان منطقه ا

  کرده بودند. « راست»آن را  شتریداشت که ب نیآباد هفتصد هکتار زمده قاسم» -

 (11صپرمالل،  ة. )دهکد()اصطالحی است به معنی كاشته بودند

آباد، آباد، جعفرآباد، نصرتقاسم یهاده نیفردا تمام معتمد گفت،یمهندس م -

نام  روستای  (18صن، )هما آب میتقس یتو تنگ برا انیب دیآباد باو حسن آبادیعل

آباد، چهار و آباد، یازده، جعفرآباد، نه و نصرتآباد، بیست و هشت بار و قاسمعلی

 .است آباد هفت بار تكرار شدهحسن

 منطقه یشکل معمار -3

های اقلیمی و ها یكی دیگر از ویژگیمعماری و ساخت روستاها و خانه شكل

 یهاشود. چنانکه از داستانآنها اشاره میهای روستایی به روستایی است كه در داستان

ها کاماًل متناسب و هماهنگ با نوع ساخت و شکل روستاها و خانه دیآیبر م ییروستا

مردمان  یو انسان یات اخالقو تعصّب هاتّیحساسر و نوع تفّک ،ییآب و هوا طیشرا
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 نیجانکاه زمستان در ا یسوزان تابستان و سرما یکه مثاًل گرما یامنطقه است، به گونه

شده است که  میضخ یو خشت یگل یوارهایبا د ییهاروستاها، سبب ساخته شدن خانه

 . اردخنک کننده د یدر زمستان مانع از نفوذ سرماست و در تابستان کارکرد

و  دانگاهیم ،یگل یهااست با خانه ییروستا جا یبه طور کّل ،یریفق یهاداستان در

گرفته  نهیبزرگ با  درختان سرسبز که اطراف آن با چ یباصفا در وسط روستا، باغ ةقلع

 ی. و در بعضشودیم یقلعه منته ةدانچیکه به م یکوچه باغ چ،یدر پ چیپ یهاشده، کوچه

و  ریمشکالت روستا. آبگ حّل یبرا یاهال ةنماز و جلس یبرامسجد  کیاز روستاها 

مصارف گوناگون مانند: لباس شستن و ظرف شستن،  یدر کنار روستا برا یآب یجو

ام که ، حّمزارهایمزارع برنج و گندم و شال کند،یم نیکه آب مزارع را تأم یارودخانه

ساخته  چ،یدر پ چیپ  یهاالنو دا یاافسانه یهااهچالیو س میقد یهاصحن آن  با نقب

 شده است. 

 ةمیسال که شاخ و برگش نگشن و کهن یود. درختباصفا ب یلیکنار قلعه خ -

 بود از دهییخودرو رو یهایکه اطرافش سبز یآب یرا پوشانده بود. جو دانیم شتریب

     یقلعه منته ةدانچیبه م ی. و باغ بود و باغ تا مزارع برنج کوچه باغکردیجا عبور مآن

 ( 118ص ان،ی. )کوفکردیم مشکلکه رفت و آمد اتوبوس را  شدیم

مردم  ةبه کوه نگاه کرد. هر شب که سقف خان ،خان نشست ،باغ بزرگ ةنیرو چ -

ها پشت بام یرو یبا چراغ زنبور شکستندیمردم خواب دهکده را م نشستیبه چکه م

 ( 31صپر مالل،  ة.) دهکددندیکوب یها را مپشت بام لیو با ب آمدندیم

 یکنار باغچه بفهم بیدو س یول برگیبود و ب داریاطراف مسجد پر از سف -

 (11صتج زده بودند. )همان،  ینفهم

در  یاافسانه یهااهچالیس ای میقد یهاام، نقببه صحن حّم یشدیوارد که م -

وات، کف صحن را با لبا هزار ص یرد شو دیبا چیدرپ چی. از داالن پشدینظرت زنده م

 (111ص اند. )همان،قبرفرش کرده یهاسنگ

 (31ص. )همان، ختندیها رپشت بام یها روزن دند،یپر یکنار قلعه ازجامردها  -
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پا  ریها زها گل بامخواب بود. سگ مانیهادر چشم میگذشتیها که ماز کوچه -

ها داخل ها شدند. درختها وارد کوچه باغ. اسبکردندیو ورجه ورجه م دندیخراشیم

 نیجاها پرچ یباران نازک شده بود و بعض ها در اثرباغ نهیکوچه سر خم کرده بودند. چ

 میپوشانده بودند که از س ییصحرا یرا با خارها وارید ةبود و رخن ختهیفرور وارید

 (33ص اضطراب، یهاخاردار بدتر بود. )کوچه باغ

 هاخانه یمعمار -3-1

ها  در و شکل و ساخت خانه یاش از معمارییهای روستاداستان ةدر هم یریفق

 شیهادر داستان یو بوم یمحّل یژگیو نیها سخن گفته و به اداستان یپود محتواتار و 

در  ییهاهو پّل یوانیا یکه دارا یگل یوارهایبا د یکاهگل یهاکرده است. به خانه توّجه

که مردم  یگل یبزرگ، سقف و پشت بام یخانه، وجود دو یا سه پنجره، حصار یجلو

 ییهاکنند، وجود پشت بام یم یمالاز چکه کردن در زمستان  آن را گل یریجلوگ یبرا

اشراف دارد و  یگریو د هیهمسا ةها به خانشکل، که هر کدام از خانه یکوتاه و گنبد

در بیست و سه مورد  هشوند اشاره کرده است. این نویسندیآنها جمع م یمردم رو

 فارس را توصیف كرده است.   ییروستا یهاو شکل ساخت خانه یمعمار

و جارو شده بود کاهگل هم  زیبود، اتاق تم وانیاتاق رفت که جلوش ا نیبه اول -

 (83صاضطراب،  یشده بود. )کوچه باغ ها

زده  رونیبودند و کوچک و بزرگ ب ستادهیها رج به رج اها در پشت بامزن -

 (11صبودند. )همان، 

ها دستش هپّل یباال«  مخمل»حرا برگشت زنشاش با علف از صکه با کوله ازیا -

 (103صپرمالل،  ةاش کرده بود. )دهکدرا ستون چانه

 (81صبود و فساد.)همان،  یها به هم وصل بود، شلوغها بودند، بامهمه سر بام -

های روستایی به معماری و ساخت مدرسهفقیری غیر از اشاره به معماری خانه

  :است های روستاها نیز اشاره كرده
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که  دادیده خود را فرار م یهاکوچه چیمدرسه پنجره آفتاب از پ وانیا یاز رو -

 ( 11ص، پرمالل ة. )دهکددندیبه مرکز بخش رس

که پراز درخت  یبزرگ یهاد و باغچهمتعّد یهاما بزرگ بود با اتاق ةمدرس» -

    و کالس را پر  اطیح میمال یو عطر شدندیبهار م ریها زنارنج بود. در بهار نارنج

 (11صدرجذبه و درد،  یری)س.« کردیم

 کنم،ینگاه م لشیو طو ضیعر یوارهایو مدرسه با د ییبه غروب و تنها» -

پرمالل،  ة)دهکد« شود.یمدرسه تازه در برگ غرق م یدرخت گردو تو باغ جلو

 (81ص

ب مخصوص خان، اربا یهاخانه یشکل عموم یمیو اقل ییروستا یهادر داستان

 نیا کند،یروستا فرق م یمردم عاّد یهال روستا با خانهو مالک و کدخدا و افراد متمّو

در  یوانیا ،یرونیب اطیسپس ح ات،یح یدر ورود یو داالن واریحصار و د یها داراخانه

  و مهمانخانه به حساب  نینشدر دو طرف آن شاه که یها، و در وسط اتاقاتاق رونیب

بتواند به  یکه کس ستندیروستا به هم وصل ن یهاخانه گریها، مثل دخانه نیو ا دیآیم

 یهاکوچه یو پهنا قرار دارندها وسط و خانه ،پشت بام آنها برود، دور و برشان کوچه

ها حالت دژ و قلعه خانه رد،ها نداها از کوچهبه پشت بام یاست که راه ادیز یلیآنها خ

 یروزها یبرا یچهار برج دارد که پناهگاه امن و چهارگوشه منفذیبلند و ب واریدارند د

مخصوص  یهاخانه ینوع شکل معمار نیبه ا شیهاندر داستا یریخطر هستند. فق

 کرده و به آن اشاره کرده است. توّجهارباب و مالک 

به هم وصل  گرید یهابود که مثل خانه نیمالک داشت ا ةکه خان یسنتنها ُح -

بود که  ادیز یها به حّدکوچه ینبود. دور و برش کوچه و خانه وسط افتاده بود. پهنا

   طور  نیرا ا یارباب یهامالک بپرد. اصواًل خانه ةبه پشت بام خان توانستینم یکس

 ةو چارگوش منفذیبلند و صاف، ب وارهایرا دارد، د هخانه حالت دژ و قلع ساختند،یم

اضطراب،  یهاخطر. )کوچه باغ یروزها یاست برا یخانه چهار برج که پناهگاه امن

 (11ص
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گرفت نشست. پشت بام شلوغ شد، که کوچه هم شلوغ  وانیا ةبازرس گوش -

 (131ص، اضطراب یهاکوچه باغبود. )

 و اجتماعی یفرهنگ یهایژگیو -4

ها و های اقلیمی، ویژگیهای اقلیمی در داستانها و شاخصهدیگر از ویژگی یكی

،  باورها و عقاید، یاجتماع یرفتارها های فرهنگی و اجتماعی است كه شامل:شاخصه

 محّلیهای ، بازیمحّلیهای محّلی، خوراك، نام ةآداب و سنن، نوع پوشش، زبان و لهج

 ن است.  در یك منطقه معّی محّلیهای المثلو  ضرب

 انییروستا یاجتماع یهاعادت -4-1

  یبرا یگاهیها كوتاه و جافارس،  پشت بام خانه ریمناطق سردس یروستاها در
نشستن است، بعد از سرمای سخت و پس از بارش برف،  هنگام تابش آفتاب مردم 

كش آفتاب"  ها قالی انداخته و به اصطالح "در سینهبرای استفاده از گرما در پشت بام
 نشینند: می

ریزد.  زده است و باد سرما را به روستا می ل برفزمستان است روی كوه مقاب -
 ،های كوچك اند. )غم ها قالی انداخته و نشسته ظهر است، بیشتر مردم روی پشت بام

 ( 11ص
كش  داد، مردم سینه تابید و سرما هوا را بال و پر می آفتاب صاف به میدانچه می -

 (30صهای اضطراب،   . )كوچه باغندآفتاب نشسته بود
و  دنیلباس پوش ةبه نحو یاریبس توّجه یریفق نیام ییروستا یهاداستان در

ها و المثل، ضربمحّلی ةصحبت کردن، آداب و رسوم، باورها و عقاید، زبان و لهج
  نیاو به هم ییروستا یهادر داستان فیتوص ةبخش عمد .شده است یخوراک بوم

و ضمن ارزش  دهندیبه آثار او م یو بوم یها اختصاص دارد. و کاماًل رنگ محّلیژگیو
بودن  زیفارس و متما ةق بودن آنها را به منطقتعّلمها، دادن به داستان کیفولکلور

 .سازندیص ممشّخ گریمناطق د ریفرهنگ آن را از سا

 باورها و اعتقادات -4-2

-ک داستانفارس را موضوع و محّر انییباورها واعتقادات روستا یدرمواقع یریفق

 قرار داده است. شیها
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به صورت گسترده  یو خراف انهیو عام یاو باورها و اعتقادات محّل یهاداستان در

و جن در آنها مشهود   ذیزخم و تعو مثال اعتقاد به چشم یاست. برا افتهیبازتاب 

 ای عیتسر یمرتبط است که بر طبق آن، برا ییباورها به باورها نیاز ا یاست. برخ

به مقصود را سرعت  دنیتا رس شودیانتخاب م ییهاروش ،یمراز وقوع ا یریجلوگ

 یباورها گرید یدارد و برخ وندیمردم پ یباورها، با اعتقادات مذهب نیاز ا یبخشد. برخ

 دارد. ییدر جامعه و فرهنگ مرد ساالر روستا شهیاست که ر یاانهیو عام یخراف

 زخم چشم  -4-2-1

که  یپرمالل، زنان روستا از کس ةداستان دهکداز مجموعه « عاشورا»در داستان  -

آنها برود تا  ةخان اطیکه با اسب به ح خواهندیم کندیم یباز هینقش شمر را در تعز

  هتا به اعتقاد آنان بّچ ،شمر رد کنند یشکم اسب و پا ریرا از ز شانرخوارهیش یهابچه

باور و اعتقاد  نیر مورد اکه د» دیگویم یریشمرصفتان نشود. فق فتارگر یدر طول زندگ

 یکیاز چشم زخم.  یدور گفتندی. مدمیجواب متناقض شن اّما دمیاز مردم پرس انیو جر

 (.111صپرمالل،  ة)دهکد.« دیآیبه عقل جور م دمیجواب را داد که د نیا یاز اهال

روستا، ورم کردن شکم گاو  یاز همین مجموعه، اهال« ناچار ةچار»در داستان  -

زخم،  از چشم یریجلوگ یدانند. و برایزخم مو چشم یرا نظرکردگ انییاز روستا یکی

که  میدار یچ یجماعت چ یما دهات»کنند: یم زیبه گردن گاو را تجو یبستن نظرقربان

مردم  زنن،یکه چشمش م». مخمل گفت «میداشته باش یخوب یاز. اگر ورمیبهش ببال

 یگفتم ول»مخمل گفت « ین به گردنش؟نبّس ینظر قربون»گفت  می. کر«ننیبب توننینم

 (111ص)همان، « نبست.

 سبدقدمی عرو  -4-2-2

عروس  یآن اعتقاد به بد قدم انییمعروف مردم فارس و روستا یاز باورها یکی

تازه  ةخانواد یبرا یبتیفاق و مصهر اّت ای ردیخانواده بم یاز اعضا یکی یاست که وقت

از « پرمالل ةدهکد» . در داستاندهندیعروس نسبت م یآن را به بد قدم دیایب شیداماد پ

( نسبت الیعروس )ل یمرگ گاو تازه داماد را به بدقدم اللپرم ةمجموعه داستان دهکد
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 نیکه شوهرش، بر ا یدر حال کندیحرف مردم را  باور م نیخودش هم ا الیل دهندیم

 -111صصپرمالل،  ةباور است که گاو  بر اثر چشم زخم ارباب مرده است. )دهکد

118.) 

 الخلقهبدقدمی نوزاد ناقص -4-2-3

سخن از جنگل سبز است و  ةاز مجموع« دو چشم کوچک خندان»داستان  در

، مردم روستا شودیده م یامّل یاعتقاد خراف ریبانگیرگو  یقربان یاتبردار و تبر، خانواده

ها و باعث تمام نکبت آنهارا که به باور  یاالخلقهده، نوازد ناقص یابراساس حرف مّل

و بر  کنندیروستا آمده، با اصرار از مادر و پدرش جدا م راست که بر س ییهابتیمص

ها( دال ایها تا پرندگان بزرگ )باهنده گذارندیدور از روستا م یی کوهو تپه یسر بلند

ده، باران  یاقدم او از روستا رخت بربندد. مّل یدوردست ببرند و شوم یاو را به جاها

 نیا یو بدقدم یو محصوالت و کمبود آب را به شوم اهانیو سرسبز نشدن گ امدنین

تا آنها خانواده را  خواندیقدر در گوش مردم مو آن دهدیالخلقه نسبت منوزاد ناقص

 -31صص)سخن ازجنگل سبزاست و تبردار و تبر، .« کنندیکار م نیمجبور به انجام ا

11) 

 اعتقاد به جن-4-2-4

است كه در میان روستاییان  یجن از باورهای به شکل و شمایل خاص باور

های متفاوتی به شیوه یریهای فقبازتاب آن بیشتر از باورهای دیگر است و در داستان

  :آمده  است

در حال رفتن به شهر هستند در بیابان ، مادر و پسری كه «مادر»در داستان  -

زنان بافته شده و  سیاسبش مثل گ یهاالیآید كه سیدی سوار براسب به نزد آنها می

ها را جن بافته است و شگون ندارد است. پسر داستان معتقد است كه این گیس زانیآو

     د در جواب او كند و سّیكید میأت دّیشود و به س هاجور اسب نیکه انسان سوار ا

 (113صپرمالل،  ة)دهکد«.  اممن به آن دعا خوانده اّمادرست است »گوید می
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 یسیدعانو -4-2-5

در  ی، از عادات رفتاریدر کار عیتسر ای یریجلوگ یبرا هاسیبه دعانو مراجعه

گونه رفتارها، بازتاب نیاز ا یاریبس یریفق ییروستا یهاو در داستان ،روستاهاست

 است.    افتهی

سخن از جنگل سبز است و تبردار و »از مجموعه داستان « کالغ ها»در داستان  -

 نیاست که در آن نخود کاشته، پسر ا ینیوابسته به زم ییمرد روستا کی یزندگ «تبر

 تواندینم ی. در شب عروسدهدیم یها نگهبانکالغ ةاز حمل نیمواظبت زم یمرد برا

با پدرش،  یده به خاطر دشمن یامّل ،یول و اعتقاد محّلچون به ق جای آوردزفاف به

 نی. او دل در گرو زمشودیکمر او را بسته است" پسر در نظر مردم روستا سرشکسته م

ها حفظ تا آن را از هجوم کالغ رودیم نیو سراغ زم کندیرا رها م یعروس ةدارد. حجل

برود تا  دارشید هاست که ب ریده دارد ناگز یاکه از مّل یخوشنادل ةکند. پدر با هم

تخم  یبر رو یا با نوشتن اشکال و کلمات. مّلسدیباز کردن کمر پسرش بنو یبرا ییدعا

یرا بکارند. پسر قبول م نشیکه زم خواهدیمرغ و کاغذ، در قبال آن از مرد و پسر م

دعاها کمر پسر باز شده است و در شب سوم او  نیده، با ا ی. به حساب مرد و اهالکند

یده را در کابوس م یاهال ةو پدر و هم کندیپسر فرار م اّما برندیم گاههرا به حجل

. )سخن از جنگل سبز دهدیجان م نشیدر کنار زم یسنگ ةو پدر بر سر تود گذارد

 (.33 -111صصاست و تبردار و تبر، 

 آداب و رسوم -4-3

های فرهنگی و اجتماعی های اقلیمی و از شاخصهیكی از ویژگیآداب و رسوم 

ی و ها، اعیاد مّلذکر جشن لیهای روستایی و اقلیمی در ذیك منطقه است كه در داستان

د و نامگذاری فرزند و طرز ین ازدواج و خاكسپاری و عزاداری، توّلیها، آمذهبی، رقص

خود را  های خاّصویژگی هد در هر منطقاز موار كدام. هر  ابدیكوچ و .... بازتاب می

 دارد .
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فارس بوده  انییدهقانان و روستا یشاهد زندگ کیاز نزد یریفق نیآنجا که  ام از

 بازتاب دهد. شیهاتوانسته  آداب و سنن آنها را در داستان یاست، بخوب

 مراسم ازدواج و عروسی -4-3-1

و  یمربوط به جشن عروس انییروستا انیبارز و معروف درم یهارسم از

های برگزار كردن آن است كه بازتاب مراحل برگزاری این مراسم در داستان یچگونگ

 فقیری گسترده است.

 انتخاب پاكار -4-3-1-1

روستا  یاست که از اهال یها انتخاب" پاکار" است . پاکار شخصیكی از این رسم 

خواهد برای یكی از می یاخانواده یکند. وقتبرای شركت در عروسی دعوت می

شرکت در  یده برا یکه از اهال خواهدیپاکار م نیاز ا ردیبگ یفرزندانش عروس

 به فراخور حالش جنس  یپاکار در سر خرمن، هر کس نیبه ا ،دعوت کند شانیعروس

 . رسدیم یادی. و در موقع شاباش دادن به پاکار هم پول زدهدیم

شاهگل و پسر عمویش ایاز،  پاكاری را برای برای عروسی « شاهگل»در داستان  -

كند رود و دعوت میپاكار هرجا می اّماكنند انتخاب می یدعوت كردن مردم به عروس

زنند. چون مرگ کتک می ی پاكار را دو سه بار تا حّددهند و حّتهمه جواب رد می

او را  یعروس توانندیبا شاهگل بوده اند و اکنون نم جبه ازدوا لیاغلب جوانان روستا ما

 (.111صپرمالل،  ة. )دهکدنندیبب یگریبا د

 آماده كردن داماد-4-3-1-2

 «دارید»كه بعد از فراهم شدن كارهای برگزاری عروسی در داستان  گریید رسم

داستان رسم چنان است که   نیآمده است آماده كردن داماد برای عروسی است. در ا

رود. و او به رختخواب می بندندیداماد را حنا م ی. دست و پااندازندیم یرختخواب

دارند و . بعد از ساعتی لحاف را از روی او برمیندتا عرق ک کشندیم شیلحاف را رو

   آورده و آتش درست  دانیبه وسط م یادیز زمیجوشد. بعد هعرق از بدن داماد می
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آن شروع به خواندن  ند. بعد ازنكمی یو زنها دستمال باز ی. دورش چوب بازکنندیم

 (.131ص، پرمالل ةدهکد) .کنندیخوانند(مكه در عروسی می یآبادو)ترانه و سرود محّل

 شلیك تیر در شب عروسی -4-3-1-3

کشورمان وجود دارد و در  یهااز استان یكه در بعض مییقد یهاتاز سّن یکی

از مجموعه « كنیز»در داستان  یریرسم معروفی است و فق زیروستاهای استان فارس ن

از مجموعه داستان سخن از جنگل « هاکالغ» ( و داستان131صپرمالل ) ةداستان دهکد

در شب  ریکردن ت کیآن اشاره كرده، شل ه( ب101 -111صصسبز است و تبردار و تبر )

خود را در آن شب آغاز  یق شد زندگ. اگر بنا بر رسم روستا داماد موّفاست یعروس

و  کنندیم کیآسمان شل یبه سو ییرهایو ت ندیآیم رونیمردهای روستا به ب، کند

را از این  اطراف یکارها، مردم روستاها نیكرده و با ا یبازهمزمان با آن رقص و چوب

 كنند. با خبر می  یشادمان

   نیمراسم عزاداری وتدف  -4-3-2

  و فوت  یاز آداب و رسوم در روستاهای فارس مربوط به مراسم عزادار یکی

 كه فقیری به یك مورد آن اشاره كرده است: است

پرمالل، به رسم "كل كشیدن"   ةاز مجموعه داستان دهکد« شاهگل»در داستان  -

تضاد است.  ةدر عزای یك جوان اشاره شده است. این كل كشیدن از باب مجاز به عالق

اکنون ، زدندیشد و در آن ِكل میگرفته م یمراسم عروس شیبرا ستیکه با ییعنی جوان

 یجسد او را بر رو شودیجوان، شوهر شاهگل کشته م ازیا ی. وقتدنشسته ان شیدر عزا

. روندیبه استقبال جسد م یو زار دنیده با کل کش یها. زنآورندیبه روستا م یاسب

كند. نشیند و خاك بر سر میگیرد و میاسب را به دست می ةدهن ،رودشاهگل جلو می

 (.111صپرمالل،  ةبرند. )دهکدها شاهگل را روی دست به خانه میزن

 محّلی ةزبان و لهج -4-4

 انیدر داستان جنوب، استفاده از زبان ساده و ب یهنر یهایژگیاز و یکی»

ا هتّیانتخاب شخص ونیمد زیاز هر چ شیب تّیمیو صم ینوع سادگ نیاست. ا مانهیصم
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خود  یهاها را در گفتگویبندها و جملهعبارت نیتریعیاست که طب یمردم عاّد انیاز م

در منطقه است که  جیرا شیبه گو طیو تفر فراطایب یبند یپا یگریبرندو د یبه کار م

واژگان  نشیو انتخاب جمالت و گز انیبنمخصوص آن در لح یهاها وظرافتمالحت

 (  11ص ،1831 ،یری)ش« کند.یمجذوب م یرا به راحت ی، هر مخاطب

خاص و واژگان و  یهاشی، گومحّلی ةهای اقلیمی، بازتاب لهجداستان در

ها و  است. لهجه توّجههر منطقه هم قابل  ةانیعام فیها و تصاناصطالحات و ترانه

توان زبان شهری  را از  بنابراین میها در اقالیم مختلف ایران زمین متفاوت است گویش

نویسنده، یك منطقه و مكان را با اسم و »ها داستان نیاداد. در  شخیصزبان روستایی ت

تهای ساكن در آن منطقه، در واقع شخصّیكند و آدمات واقعی آن توصیف میمشخّص

    و گوجغرافیایی گفت ةآن منطق های داستان، با واژگان و اصطالحات بومی خاّص

« قابل تفكیك است. طقات دیگر منایابد كه با ادبّیاقلیمی می ةكنند و داستان جنبمی

 (111ص ،1830)جعفری قنواتی، 

برای  محّلیو اصطالحات  و اقلیمی زبان و لهجه محّلینیز، از ویژگی  یریفق نیام

ها و های خود استفاده كرده است. كاربرد واژهداستان محّلیبومی و  یفضا ریتصو

ل اّو .های او نمود یافته استبه سه صورت در داستان محّلی ةاصطالحات و زبان و لهج

از  یظ برختلّف رییو دوم به صورت تغ یمحّل باتیرکها و تکلمه یریبه شکل به کارگ

ها سوم به صورت بیت ،یرازیش ةو لهج محّلیروستایی و  ةکلمات و ساختار زبان، لهج

 و عامیانه. یمحّل فیها و تصانو ترانه

 محّلیهای ها و تركیبواژه -4-4-1

در فهم و درک بهتر  ییروستا یهادر داستان یو بوم یبا اصطالحات محّل ییشناآ

 یهاتواند در متن یاصطالحات م نیاز ا یبا برخ ییرسان است و نا آشنا یاریآن 

 یسیداستان نو یهامکتبکتاب که در خلل وارد کند چنان زین یو علم یدانشگاه

، یری)ش آمده است. «نیخشک نش»به صورت  «نیخوش نش»اصطالح  یریشقهرمان 

 یریفق یهافارس و داستان یاصطالح که در روستاها نی(. صورت درست ا111ص



 __________________________________________________________________  
 13(، شماره 3194انزدهم )شكاوش نامه، سال      311

 

کاربرد داشته باشد، "خوش  زین رانینقاط ا ریدر سا رسدیر به کار رفته و به نظر ممکّر

کار  ناگرید نیزم یندارد و بر رو یزراع نیکه از خود زم یکس ی" است. به معننینش

 کند. یم

ها و اصطالحات  استفاده را از واژه نیشتریهای روستایی خود بدر داستان فقیری

و  رازییش یهااز واژه یاریاست بس رازیاو که خود اهل ش .کرده است یو بوم یمحّل

ها داستان یپردازتیو شخص یرا استفاده کرده که در فضاساز رازیاطراف ش یروستاها

، «اضطراب یهاکوچه باغ»، «پرمالل ةدهکد»ها در واژه نیدارد. استفاده از ا ینقش اساس

سخن از جنگل سبز است و »و « در جذبه و درد یریس»، «کوچک یهاغم» ،«انیکوف»

 هاست.سایر مجموعه شترازیب« تبردار و تبر

 ییروستا ةکه با جامع یزمان سندهیکه نو دهدینشان م یریفق یهاداستان ةمطالع

قرار گرفته  یو بوم یمحّل یهاواژه ریداشته بیشتر تحت تأث یتریو طوالن شتریارتباط ب

تمام اوقات خود را  بًایبه عنوان معّلم روستا تقر سندهیپرمالل که نو ةخصوصًا در دهکد

 سندهیروستاها بوده است.  نو طیمح ش،یهاحوادث داستان گذرانده و محّل انییابا روست

ها و از واژه یاز صفحات، برخ یبرخ سیرنویدر ز ایاش آثار داستانی انیدر پا

 اهی«فارس» ریخوانندگان و غ یرا که احتمال داده برا یو بوم یاصطالحات محّل

قرارگرفتن  تّیفیها وکداستان انیب ةاست. نحو دهکر یداده و معن حینامفهوم باشد توض

 یفضاساز تّیهایش، باعث تقومناسب متن داستان یدر جا یاصطالحات و واژگان بوم

ها  با همان واژگان و اصطالحات داستان یهاتیشده است . شخص یپرداز تیو شخص

 بعدی مواردفارس باشند.  ةکنند تا نشانگر فرهنگ و فولکلور منطقگو میگفت یمحّل

 است: یریفق یهاداستان یو بوم یاصطالحات و واژگان محّل از  یینمونه ها

 نیآباد هفتصد هکتار زمده قاسم» :(Rast kardan e zamin)نیکردن زم راست -

، اصطالحی است به نی)راست کردن زم «کرده بودند. "راست"آن را  شتریداشت که ب

 (11صپرمالل،  ة)دهکد .معنی كاشتن(
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»... خواندند. یم ی(: ترانه و سرود که در عروسAbado xandanآبادو خواندن ) -

 ة)دهکد« بود رفتند و شروع کردند به آبادو خواندن... کیها که نزدو بعد در پالس

 (131صپرمالل، 

سنگ قبر نداشتند »کوچک.  البیس زد،یریم یکه از بلند ی(: آبAbtorُتر )آب -

)همان،  «کردیُتر صافش مبعد هم باران و آب کردندیبا گل درست م یبرآمدگ

 (110ص

پس از پرواز  ی(: چنانچه کبوترBaxt raftan e kabutarباخت رفتن کبوتر ) -

باخت کرده  ندیگویگرفتار شد م گرید یخود بازنگشت و در جا یاصل روزانه به محّل

 یکفتر باز» (811ص راز،یباخت داده. )فرهنگ مردم ش ندیگویآن م ةیو به صاحب اول

 (11صدر جذبه و درد،  یری)س.« بروندباخت  شیکرد. گذاشته بود کفترهایهم نم

هواش گرم جانیا»... که در معرض وزش باد باشد.  یی(: جاBad xorبادخور ) -

 ( 11صپرمالل،  ة)دهکد«. تره بادخور هم نداره

( 111ص راز،یش . )فرهنگ مردمیاگوشه ،ییجز ،یاهچپار ،یاه(: تّکLeteلته ) -

ها در هبّچ( »113ص ان،ی)کوف« سر و صدا راه انداخته بودند. یاها با توپ لتههبّچ»

 (81صاضطراب،  یها)کوچه باغ «کردندیم یباز یابا توپ لته دانچهیم

 یرازیو روستایی و ش یمحّل یهالهجه -4-4-2

به کار بردن  ،یپردازتّیو شخص یفضاساز یبرا یسینوداستان یاز ابزارها یکی

 تیاصل رعا نیا یریفق نیام ییروستا یاست در آثار داستان تّیزبان براساس شخص

 یو بوم یمحّل ةگرفته است تا لهج کار را به یفتکّلیزبان ساده و ب ،یریشده است و فق

فارس  یمحّل یهاشیها و گوباشد. لهجه هداشت ینمود و نقش بارز شیهادر داستان

 نیبا کاربرد ا یریاست و فق رانیمختلف در ا میاقال یهاو لهجه هاشیمتفاوت با گو

با  شیهاداستان یبوم ریخوانندگان غ ییباعث شناخت و آشنا ،یمحّل یهاگونه لهجه

کاماًل  یری. زبان به کارگرفته شده در آثار فقشودیفارس م محّلی یهابرخی از لهجه

ها است. بافت گفتگوها تشخصّی یاجتماع ةو طبق التیآگاهانه و متناسب با سن، تحص
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است و  چون نخواسته  انهیدر آثار روستایی او به صورتی متعادل متناسب با  زبان عام

ای برای کند، بیشتر از زبان محاوره یپافشار هاکردن زبان و لحن داستان یدر بوم

 استفاده كرده است.  هاتپردازش شخصّی

 ةروستایی در دهكد ةو عامیانه و لهج محّلیظ به صورت تلّف ها رافقیری واژه

 پرمالل و در  سایر آثار روستایی آورده :

   ه صبح تا شوم بّچ هی ره،یگیآدم بزرُگو نم یه جاوقت بّچ چیه»جابر گفت  -

 (11صاضطراب،  یها)کوچه باغ «یگل باز نهیشیم

اونجام  کهنیخود تو به او راه نزن، مثل ا مونه،یپنهوم نم ریحص ریآفتاب ز» -

 ( 11ص)همان، .« یدشتبون شده بود طورنیهم

 (13ص)همان،  «رهیچکارکنم ؟ پسروم داره ازدستم م» -

دادن، صبر و  نیحالو به ما زم میت خدمت کردعمر به خودت و جّد هیمالک » -

 (11ص )همان، «داره. یاو اندازهتحملُّ

گفت  هاییاز روستا یکی.« دیتلخ واب یچ یس»کرد شوفر دوباره شروع  -

گفت  گرید یکی« ِبراُمون ِنه ِهشَتن.  یزندگ» :گفت گرید یکی.« دهیخون واب گرمونیج»

. دینگه دارم بخور دیخویآب، م نهایا االه،ی»شوفر قهقهه زد و گفت .« میمرد یما ِتشنگ»

 (11ص ،)همان.« تیشکا یِاستاندار میِبر میخویم

رسول گفت سه چارک استخونو ِکرده  یسرت درآد. حاج ةاز کّل شتیچ» -

 ( 111صهای اضطراب، كوچه باغ« ) گوشت.

بدم، َنُتوِنَسم َسِرُمو ِبخارونم... اصاًل ِثواب داره،  لیپسرتو تحو یقرار بود ملک» -

 (1صشب،  ةشنامی)نما« چراغ کجان.

که آمادن...  تیخدا مبارکش کنه، همه ِچ س،ین یروزا که تو منطقه عروس یا» -

در  یعروس یبرا ی. تا حاال نشده کسرسونهیم بیکارا از غ یخدا برا ا ت،ینه ُدوِلت

 (1ص)همان، « بمونه.
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      دور و زمونه ِخراب شده، دلم  -دخترت موقع شوورشه -دلشو ِنشُکون» -

 (11ص)همان، « ببرنش شهر.. ره،یبگ ادی یسوادک خوادیم

 کنندیتلفظ م« اَ ایِا و »به صورت «  ح و ه»را كه  رازیش یهایمیکل ةلهج فقیری

پردازی با رعایت زبان تبرای شخصّی« کوچک یهاغم»از داستان « دکتر»در طرح 

 ت  درچند جمله آورده است:شخصّی

« ِاَمش)همش( ده  ِازار)هزار( تومن.  لیاسرائ  رمیپول که جمع شد م» گفتیم -

 (11ص ،)همان

)همان، .« میرا داشته باش گریکدی( ی)هوا یِوااِ شتریب دیبا بمیما تو ده غر -

 (11ص

.« خارهیِاُموم )حموم( تموم ُجونم داره م میِبر»ل از همه دکتر شروع ِکرد اّو – 

 ( 11ص)همان، 

  محّلیهای بومی و المثلضرب-4-4-3

 یمیاقل ادبّیاتدر  یاز رنگ محّل گرید یاو بومی گونه محّلی هایالمثلضرب

وسایلی  ةیزندگی، امكانات، محّل زندگی، طرز فكر و كّل ةاست كه در پیوند با شیو

 یمیاقل  یهاخویش با آنها سروكار دارد و در داستان ةاست كه انسان در زندگی روزمّر

 . ندینشیمهای داستان تبر زبان شخصّی

هایی رایج است كه بیشتر آنها در زبان المثلدر میان مردم استان فارس، ضرب 

ات چند نسل گذشته تجربّی ةهركدام از آنها نتیج»رود و مردم كوچه و بازار به كار می

ای كوتاه و خالصه درآمده و به روستاها و سایر مناطق است كه اینك به صورت جمله

های رایجی هستند كه گویند و متلها، متل میبه مثل زاین استان رسیده است. در شیرا

 (1ص ،1831)خدیش، « شوندهمیشه از زبان مردم شنیده می

هایی از ها را با گوشهداستان ةدر آثار فقیری، خوانند محّلیهای كاربرد مثل

های تهایش از زبان شخصّیسازد. فقیری در داستانفارس آشنا می محّلیفرهنگ 
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روستایی، هرجا كه نیاز به بیان غیرمستقیم و تفهیم موضوعی بوده است امثال و كنایات 

 را جاری ساخته است: 

( در مورد 10صشب،  ةمیره. )نمایشنامذاره و تنها میآدم تنها پا تو دنیا می -

 انسانی كه در شرایط سختی قرار گرفته و یار و همراهی ندارد.

معادل  محّلیالمثل (. این ضرب13صمونه. )همان، نمی آفتاب زیر حصیر پنهوم -

رود. )آفتاب را به گل نتوان مناطق ایران به كار می ةضرب المثل فارسی است كه در هم

خره توان پنهان كرد. باألاندود، آفتاب به گل اندودن( راستی و درستی را با دروغ نمی

 (118ص راز،یمردم ش گشود. )فرهنحقیقت آشكار می

ای ( كسی را به وسیله11صپر مالل،  ةه برای توپچی به زمین زدن. )دهكدترّق -

ای جزئی تهدید كردن. )فرهنگ مردم شیراز، كوچك ترساندن یا كسی را با مسئله

 ق بازی.( شبیه جلوی غازی معّل111ص

 ها و تصانیف عامیانهترانه-4-5

 ز،یخترانه رانیا نیسرزم انیکه دارد در م یزیانگدل یهافارس با ترانه استان»

از  یها را که مظهرترانه نیا یوقت ،یرانیا دوستالعاده دارد و هر ادبفوق یدرخشش

و با خود زمزمه  بنددیاستان هستند، بخواند و آشنا شود دل به آنها م نیمردم ا یزندگ

است و همچون  ارید نیدل مردم ا یهااز خواسته یها ترجمانترانه نی. مضمون اکندیم

و گله و  هایگواخورد جران،گر عشق، آرزو، درد، هبیان ران،ینقاط ا ریسا یهاترانه

 (33ص ،1811 ،یریاست. )فق یانسان یهاخواسته ریانتظار و سا

فارس که بر سر زبان مردم به  یمحل یهافیها و تصنترانه ،یریفق یهاداستان در

ها و ترانه فیتصان نیاگرچه درصد و تعداد ا آمده است. ،شدهیم جیرا ییهامناسبت

ها به این ترانه ادامهدارند. در  یادب یو غنا یخود ارزش معنو گاهیدر جا اّما ستین ادیز

 شود:ت داستان آمده است، اشاره میداستان از زبان شخصّی درو مقام و جایگاهی كه 
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نام، از زبان  نیبه هم یااز مجموعه« اضطراب یهاکوچه باغ» در داستان -

بازگو  است اریبستن دو  مانیکه مضمون آن عهد و پ انهیعام یفیداستان، تصن تّیشخص

 شود:  یم

 «بجنگم خوامیمو سرباز دولتم م از تفنگم ریقربون تو غ میهمه چ»

 مستم مستم مستم

 برنو کوتاه تو دستم                       

 «میکمر نبند میعهد بشکنهر کدوم  میببند یشاه چراغ عهد میبر ایب»

 مستم مستم مستم

 برنو کوتاه تو دستم                           

 «راشو ببند کوزه شو وردار گهیدل م نباراُ رنیدخترون گلون گلون م»

 مستم مستم مستم

 کوتاه تو دستم برنو                           

 ( 18 -11صصاضطراب،  یها)کوچه باغ

، «سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر» ةاز مجموع« هاکالغ»در داستان  -

 چنین است: خوانندیم یدر عروس انییکه روستا ییهااز ترانه یکی

 گلم گلم گالبتون»

 خوتون ةبرم خون خوامیم

 «                       تونهراه پّل ستمیبلد ن

 (100ص ،)سخن ازجنگل سبزاست و تبردار و تبر   

 یشعر به زبان محّل تیب کیپرمالل  ةدهکد ةاز مجموع «زیکن»در داستان  -      

و احساس خود  دهیشن زیعاشقانه را با گوش خود از زبان کن تیب نیا یریآمده است. فق

و رفتن  اریو قامت  کرده است. مضمون آن در وصف قّد انیآن در داستان ب دنیرا از شن

 نزد دوست است: 

 «کتینز امیبنگم نزن ا ریو دا رید کتیقدت برم کوتاه کروقربون »
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   کتینزد میآینزن م میدورادور صدا  -و فربه  یت برم که کوتاه: قربان قّدیمعن

 (80صپرمالل،  ة)دهکد

 پوشش-4-6

های روستایی در داستان محّلیای دیگر از رنگ پوشش در روستاها، گونه نوع

-، پوششکنندیم یکه درآن زندگ ییهاتّیواقل هاتّیبه قوم توّجهاست. استان فارس با

و مشاهدات او در  سندهینو میمستق ةمخصوص به خود دارد. تجرب یا. منطقهیمحّل یها

کدام از  چیباعث شده تا ه انییو روستا ورزانکشا یم روستا از زندگمعّل کیكسوت 

بلكه در تار و پود داستان بافته  ودکار نرها بهدر داستان یبه نحو تَصنع هایژگیو نیا

ع پوشش  به تنّو توانیاز پوشش مردان و زنان روستا م یریفق فاتیشده باشد. با توص

فارس  ییروستا زنانبه نوع پوشش  شتریب یریبرد. فقیدر برخی روستاهای فارس پ

 داشته است تا به نوع پوشش مردان. توّجه

و دامن و قبا.  یچارقد مشک ،یبان، اشرفرنگارنگ، تن یهاتهیاز پوشش زنان به شل

ها در داستان وهیو گ یكاله دو گوش، ملک ،یو از پوشش مردان به تنبان، کاله نمد

ع فقیری در بیان همین رنگارنگی و تنّو ةاشاره شده است. بهترین توصیفات شاعران

 پوشش است: 

-تهیکند با آن شل شانیجابهکه باد جا ماندندیم ییهاقیصحرا به شقا یها توزن -

پرمالل،  ةاست. )دهکد یتیسبز گندم، حکا ةنیقرمز بر زم راهنیرنگارنگ و پ یها

 (80ص

 ( 100ص. )همان، زدندیپا کرده بودند و گاله م تهیشل ریزن ها تنبان ز -

 ،1818پرمالل،  ة(، )دهکد13 و10 و11و 11صص ،1811 کوچک، یهاغم)

 ،1813اضطراب،  یهاباغ(، )کوچه111 و108 و11 و111 و101 و113 صص

 ،1811در جذبه و درد،  یری(، )س1ص ،1811شب،  ةشنامینما) ،(10و113صص

 (111ص
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 محّلیخوراک و غذاهای  -7 -4

های اقلیمی و روستایی اشاره در داستان محّلیهای ها و رنگدیگر از ویژگی یكی

، محّلیهای در یك منطقه است. فقیری درکنار ذکر دیگر ویژگی محّلیبه انواع غذاهای 

 اش به كار برده است: یهای روستایاین رنگ و ویژگی را نیز در داستان

 : یرینان ت-4-7-1

. زدیم رونیتاوه ب ریآتش از ز یهاتاوه بزند. شعله ریه گفت که خار ززن به بّچ -

تخته  یرا رو ریشد. زن مشت خمها بلند هچرق سوختن خار و جرّقچرق یصدا

فشار آورد  ریکه دستش بود به خم یچوب یریو با ت دیپاش شیرو یگذاشت و نرمه آرد

. انگشتان زن با مهارت چوب را شدیگرفت، نازک میفشار چوب شکل م ریز ریخم

. عطر نان تازه خانه را پوشانده بود. شدیمثل برگ کاغذ نازک م ری. خمچرخاندیم

 (.11صاضطراب،  یها)کوچه باغ

 : ازهیدوپ-4-7-2
 دی. کار دارم بانی. فکرشو نکنسیکه کار ن نایا ر،یمد یآقا نیکنیم یشاتیفرما» -

)همان، .« ارهیب دمیم ازیکن برا ظهر، روغن و پ ازهیقشنگ دوپ ینیزمبیمن س هیبرم. 
 ( 18ص

 کماچ:-4-7-3
 یخنیها هم از بچه یو بعض یکش یهاو آبنبات فروختیاش نان کماچ مفّر -

زدند. )سیری در جذبه و درد، یبودند دندان م دهیچینان پ یمانده که النخود شب
 ( . 11ص

 یمحّل یهایباز -8 -4

هایش  روستاییان فارس در داستان محّلیهای به دو نوع از بازی یریفق نیام   

  هایباز نینداده است و فقط به ذکر نام ا حیرا توض آنها یاجرا تّیفیک اّمااشاره كرده 

 جمله است:  نیاز ا یمردان در مراسم عروس یبازچوب ای یبازکرده است. ترکه اکتفا

 ةدهکد ةاز مجموع «یصابر یآقا»داستان  یسیشب که بازنو ةشنامیدر نما -     

« ( کنه.یباز)چوب یبازاورج ترکه»اشاره کرده است.  یمحّل یباز نیاست به اپرمالل 
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ص  در سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر، نیهمچنو 11صشب،  ةشنامی)نما

13.) 

 یهااز مجموعه داستان کوچه باغ «نیخشمگ دیسپ یابرها» در داستان گرید -

 دیو مخصوص ع یو بوم یمحّل یباز کی( که  یمرغ )خاگ بازتخم یاضطراب به باز

 داستان اشاره شده است. یهاتّیاز  شخص یکینوروز است از زبان 

 یهاخاگ زنمیم کنم،یم یبازها خاگهبا بّچ کنمیرنگ م شویکیکه اومد  دیع» -

 (31ص)همان، .« شکنمیهمشونو م

 محّلیمحصوالت  -5

  است كه بازتاب آن در محّلیهای یكی از عناصر و رنگ محّلی محصوالت
 محّلیكند و رنگ را مشخص می های روستایی، نوع محصول معروف یك منطقهداستان

دهد. فقیری به یك نوع محصول معروف یكی از روستاهای فارس و بومی به آنها می
 اشاره كرده است. 

كارند و در آن می محّلیهای مرغوب و  هایی است كه برنج ده ناصرآباد یكی از ده
از مجموعه داستان « آید ای گریان می صدای پرنده»برنج آن معروف است. در داستان 

اشاره كرده است. اگر چه فقیری از محصول برنج  محّلیكوفیان، فقیری به این محصول 
فقط  محّلیاین محصوالت  اّماها نام برده  زمینی بسیار در داستان و گندم و جو و سیب
چون در این  اّماشوند.  نیستند و در دیگر مناطق نیز كاشت میمختص به این استان 

توان گفت رنگ محّلی به داستانش داده  آن نام برده، می داستان از روستا و برنج مختّص
 مقوله است: نیاست. ذکر نام برنج ناصر آباد از هم

گن برنجای  اهل كجا هستی؟ اهل ناصرآباد. ناصرآباد همونجایی كه می» -    
 (.110ص)كوفیان، « خوبی داره، ها، همونجا.

 

 یریگجهینت

شامل: فرهنگ مردم)معتقدات و آداب و رسوم،  یمیو اقل یداستان بوم مهّم عناصر

) لهجه و  یمنطقه، خوراک ها، پوشش ها و زبان محّل یها، شکل معمارمشاغل و حرفه
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و  یشتیمع وةیش-ها و سرودها( ترانه ،ی، واژگان و اصطالحات محّل یساختار زبان

 یمیاقل الیصور خ ،یبوم عتیو طب طیمح ،یبوم طقها و منامکان ،یدیو تول یاقتصاد

-در داستان یریفق نیمنطقه است. ام یو اجتماع یاسیس یها(، تحّوالت و جنبشی)بوم

 و منطقه خود نوشته طیو مح یفرهنگ یژگیمورد مردمان و واش در های روستایی

 یهایژگیو ریجنوب است که تأث یسیاز مکتب داستان نو یاسندهینو یریاست. فق

اش ییروستا یهاآن (  در داستان یاو )فارس و روستاها یزندگ ةمنطق میو اقل طیمح

ها، پوشش محصوالت، خوراکها، یها از بازداستان نیاست. او در اغلب ا انینما شتریب

 یاریآداب و رسوم، باورها و اعتقادات، و بس ،هاها، لهجهمردان و زنان، ضرب المثل

او بوده است سخن  یهاکه بستر حوادث داستان یمیمنطقه و اقل اتّیگر از خصوصید

و رنگ  هیاو ما یهابه کار رفته در داستان الیو صور خ هاتیاز تشب یاریگفته است. بس

از عبارات و جمالت  یکه نا آشنا بودن با آنها، فهم برخ یدارد. به طور یو بوم یّلمح

 یمحمل مناسب یریفق ییروستا یهاداستان گرید ی. از طرفکندیرو مروبه یرا با دشوار

 ییروستا سندگانینو نیهاست و از بروستا ةدر حوز یو اجتماع یمطالعات فرهنگ یبرا

 -را شناخته و گونه ییجامعه روستا یریت و قدرت فقبه قّو یمعاصر کمتر کس سینو

 . ترا در آثارش بازتاب داده اس شانیا یو فرهنگ یرفتار یها

 

 و مآخذ منابع

 ها:کتاب -الف

( جیمبریک رانیا خیل از تار) جلد اّو رانیا نیسرزم ،(1831) امیلی، و  شریف نیب -1

 .ریکب ریانتشارات ام ،تهران ، یقادر موریت ة، ترجم

 .رازیش دیانتشارات نو ،رازیش ،رازی( فرهنگ مردم ش1831) نیحس ش،یخد -1

، یذک اشاریو  این یامیرضا الت ةقدرت مکان، ترجم ،(1811، هارم)  جیدوبل -8

 ، نشر سلمان پاک.  تهران

 ، نشر چشمه.، تهرانرانیا یسینوداستان یهامکتب ،(1831، قهرمان ) یریش -1
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 .نشر سپهر، تهران ،پر مالل، چاپ سّوم ةدهكد ،(1818) فقیری، امین -1

 ، تهران،دار و تبرسخن از جنگل سبز است و تبر، (1811________) -1

 .شركت انتشاراتی زردیس 

 سیری  در جذبه و درد، تهران، نشر سپهر. ،(1818________) _ 1

 نشر سپهر. ،های كوچك، تهرانغم ،(1811_______)  -3

 ، نشر سپهر. ، تهرانهای اضطرابكوچه باغ ،(1813________) -1

 ، نشر سپهر. ، تهرانكوفیان ،(1811________) -10

 نشر سپهر.  ،، تهرانشب ةنمایشنام ،(1811________)-11

زاده  فیمنصوره شر ة، ترجمیفرهنگ اصطالحات ادب ،(1831)نی، مارتیگر-11

 . یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسانانتشارات ، تهران، 

نشر تهران، آور معاصر ایران، های نامنویسداستان ،(1831میرصادقی، جمال ) -18

  .اشاره

 ، یسیهنر داستان نو ةواژه نام ،(1811ذوالقدر، ) منتیم، جمال و یصادقریم -11

 . کتاب مهنازانتشارات تهران، 

نشر تهران،  ،ایراننویسی در صد سال داستان ،(1811میرعابدینی، حسن)  -11

 چشمه.

  مقاالت: -ب

سبک  یو بررس لیتحل» (، 1811) ،یبوستان زهره و  یمهد دی، س شیاند ریخ -1

 1( سال  ینظم و نثر فارس یبهار ادب )سبک شناس ةمجّل «یریفق نیام یهادر رمان

 .181-111صص، 11پی درپی، 1811 زییپا ،8شماره 

، «جنوب یسینودر داستان یمیاقل یهاانگارهآرمان و »(، 1831، قهرمان)یریش -1

 .18-11 ، صص1831 رماهی، ت18 ةو فلسفه، شمار ادبّیاتکتاب ماه 

 ادبّیاتکتاب ماه  ،«جنوب یدر داستان نوس سمیالئناتور» ، (1831_______ )-8

 .11-11، صص1831 ،103و 101، 101شمارة و فلسفه ، 
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و  یمیاقل یهایژگیو»  ،(1831شهپر، ) یصادقرضا مشتاق مهر، رحمان و  -1

 31، صص1831، بهار 113ة، شماریادب یجستارها ،«خراسان یسینودر داستان ییروستا

- 101. 

 ها:نامهپایان -ج

 ،«آبادیی آن در آثار محمود دولتات اقلیمی و تجّلادبّی(. »1831حبیبی، ربابه ) -1

 دانشگاه تهران. ،ات و علوم انسانیادبّی ةدانشكدبه راهنمایی دکتر مجتبی بشردوست، 

 
 


