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  چکیده
هاي مردم یک بـوم را   ها و آرمان خواسته درواقعهاي خاصی است که  ادبیات بومی داراي ویژگی

بـه  تطبیقـی   صورت بهنگارندگان در این مقاله کند.  ترسیم می ورسومشان آدابدر کنار فرهنگ و 
پـور و پیـرزاد    آن شرایط فرهنگی و اجتماعی و چگونگی انعکاس آن در آثار روانی بررسی دنبال

ـاعی   درواقعهستند.  به دنبال آن هستیم تا از طریق تطبیق بازنمودهاي فرهنگی و هنجارهاي اجتم
ـ یب جهانو  بوم ستیز مسئلهدر آثار این دو،  ـا  ین ـاییم.    ه ـین نم ـنده در   ي زنانـه را تبی هـر دو نویس

ـام بردارنـد کـه در جهـت      گرا  اند تا با تکیه بر روایتی بوم هایشان موفق شده انداست ـیري گ در مس
ـاالر هسـت.     کشف و آشکارگی هویت زنانه و آسیب پذیري و تنهایی آنان در یک جامعـه مردس

ـته علیرغم اینکه هر دو نویسنده  ـا روانـی    از محیط جنوب برخاس ـایی      انـد، ام پـور بهتـر بـه بازنم
ـیط و زیسـت     در آثارش پرداخته است درحالیگرایی  بومی بـوم   که نگاه و رویکرد پیـرزاد بـه مح

ـنده ضـمن درك شـرایط سـخت      هر وجود طرف است. بااین خود به مثابه یک ناظر بی دو نویس
ـان قـرار       اند تا بر اساس مؤلفه شان، تالش کرده جامعه مردساالرانه ـار آن ـات در اختی هایی کـه ادبی

ـا از طریـق    تی جامعه گذر کرده و به خلق مناسبتدهد، از عناصر حیا می هایی دست بزنند که تنه
  زبان ادبی قادر به آفرینش آن هستند.
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  . مقدمه1
نویسی معاصر، بحث محیط و  داستان چند سالی هست که در تحقیقات دانشگاهی مربوط به

عوامل و عناصر بومی تأثیرگذار بر نویسنده پررنگ شده اسـت. مـا هـم بـه فراخـور چنـین       
گرایی در مکتب جنوب را با تکیه بر آثـار   ایم تا بحث بومی توجهی، در این مقاله تالش کرده

  بگیریم. ي مشهور این مکتب پی دو نویسنده

 ییهـا  هایی با مشخصه نویسی معاصر ایران، داستان در داستانحقیقت امر این است که اما 
یکسان و هماهنگ با منطقه جغرافیایی و اقلیمی خاص و نیز متناسب و در پیوند با خاستگاه 

گرفته آنان با عناصر اقلیمـی و طبیعـت بـومی همـان      و انس یافته نویسندگان و ذهن پرورش
از شیوه و سبکی فراگیرتر به رسد که بایستی  میرو، به نظر  ینازا. است یصتشخ منطقه، قابل

مختلف  يها هاي مختلف بازتاب سخن گفت که در اقلیم» یسی بومی و اقلیمینو داستان«نام 
ها با یکدیگر نتایج جالـب و ارزشـمندي بـه دسـت      آني   هاز مقایس که يطور داشته است به

هـا و   گرایی همانـا بیـان نگرانـی    یبوم) باید اضافه کنیم که 36: 1389آید. (صادقی شهپر،  یم
خـود بـه    یرمتعـارف ها و تمناهاي فکري یک جامعـه اسـت کـه گـاه در شـکل غ      اضطراب

 دیگـري  در مقابـل  يهراسی یا وجهی از بـاور بـه برتـري افکـار خـود      بیگانه ،ستیزي یگانهب

ئـق  ي رضاشاه با بسـط عال  از دوره یجتدر ي ایران به از حیث تاریخی جامعه« انجامیده است.
  )61: 1389(بروجردي،» بومی مواجه شده است.

هاي مشترکی با هم دارند.  هاي بومی و اقلیمی چه ویژگی ، باید گفت که داستانحال نیباا
عبارتنـد از: فرهنـگ مـردم؛     هـا،  این نوع داسـتان بخش  عناصر بومی مشترك و تمایز درواقع
هـا،   معمـاري منطقـه، خـوراك   هـا، شـکل    رسوم، مشـاغل و حرفـه   و دات و آداباقاعتشامل 
هـا و سـرودهاي    هاي بومی، لهجه و ساختار بومی زبان، ترانـه  (واژه یها و زبان محل پوشش

ها و مناطق بومی، طبیعت بـومی،   معیشتی و اقتصادي و تولیدي مردم، مکان ي هعامیانه)، شیو
، . (صـادقی شـهپر  هـا و تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی منطقـه      صور خیال اقلیمی و جنـبش 

1389:		37(  
هاي خـود را بـا آثـار     اي است که بیشترین جلوه گرایی پدیده باید گفت که بومی درواقع

هـایی از آن در نویسـندگان    نویسان نسل دوم ایران پیوند زده است. اگر در جایی رگه داستان
بنـدي، اسـتقرا و    آید، ناشـی از تـدریجی بـودن سـیر صـورت      نسل اول یا سوم به چشم می

یر تـأث تحـت   شـدت  بـه است. البته برخی از نویسندگان نسل سوم (زویا پیـرزاد)   انفصال آن
توان به  ي جنوب می نسل دوم ادبیات منطقه گرایان یبومگرایی در داستان هستند. اما از  بومی
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نسیم خاکسار، احمد آقایی، احمد محمود، ناصر تقوایی، محمدرضا صفدري، امـین فقیـري،   
ی بـه  تـوجه هی و ناصر مؤذن اشاره کرد. یکـی از دالیـل چنـین    عدنان غریفی، اصغر عبدالل

یتـه،  مدرني سـنت و   نویسان جنوب، توجـه بـه مجادلـه    بوم در آثار نسل سوم داستان زیست
  باشد. هاي کوچک و ... می ی، محصور بودن در اقلیمهراس گذشته

گرایی در سطح جهـانی، در اصـل واکنشـی از جانـب روشـنفکران نسـبت بـه         اما بومی
بار استعماري و فضـاي پرمشـقت    گرایی مولود اوضاع رقت بومی«استعمار کهن بود. درواقع 

) گسـترش  30: 1389(بروجـردي،  » دوران استعمارزدایی پس از جنـگ دوم جهـانی اسـت.   
هـاي کهـن را بـا     هـا و سـنت   فرهنـگ  ي اخیر بسیاري از خرده داري و تجدد در سده سرمایه

گرایی نوعی ضدیت بـا عصـر مـدرن نیسـت، بلکـه       بومیچالش هویتی روبرو کرد. درواقع 
ها و اصول و هویت خود است. امـا بسـیاري از فیلسـوفان و محققـان      توجه بیشتر به داشته

داري متوجـه حـذف و از دسـت رفـتن بسـیاري از       ي بیستم، با رشد سرمایه ي سده برجسته
ش کتـابی در خصـوص   هاي فرهنگی شدند. ازجمله اینان ژیل دلوز بود کـه بـا نگـار    اقلیت

داري از بـین رفتـه اسـت. درواقـع      کافکا، او را صـداي اقلیتـی نامیـد کـه بـا رشـد سـرمایه       
اي کـه در تـالش اسـت تمـام      گرایـی، واکنشـی اسـت در برابـر ایـن هجمـه. هجمـه        بومی
  نشین را از بین ببرد.  یهحاشهاي  فرهنگ خرده

، تـالش نویسـندگان جنـوب کشـور اسـت      بـومی ترین بخش ادبیات  مهماز سوي دیگر
هایی که درباره فرهنگ و طبیعت جنوب نوشته شده اسـت. غالـب ایـن نویسـندگان      داستان

نویسـی خوزسـتان    ي متوسط شهري هستند و بـدین ترتیـب مکتـب قصـه     برخاسته از طبقه
  آید.   می		پدید

ی ، کـه تضـادهاي جهـان   نفت خصوص بخش صنعت غربی ایران به محیط جنوبدرواقع 
کنـار هـم دارد، بهتـرین آزمایشـگاهی بـوده اسـت بـراي آزمـودن سـبک           یکجـا معاصر را 

نویسندگان رئالیست آمریکایی میان دو جنگ، در یک فرم بـومی ایرانـی. اقلیمـی سـوزان و     
 گوناگونیي  انداز را مسدود کرده است، مجموعه وحشی که در آن شبح صنعتی عظیم چشم

هـا همـه، بـه برخـی از      هاي شهرنشینی، ایـن  ترین واکنش شده تتا تربی غرائزترین  یابتدایاز 
... نویسی خوزستان را پدیـد آورنـد؛   نویسان معاصر ما فرصت داده تا مکتب قصه بهترین قصه

توان گفت که جغرافیا سبک آفریـده   می ،...باختگی پذیر مرارت و وحشت و پاك ترکیب دل«
  )48: 1374(سپانلو، .» است
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هـاي   داسـتان  ،وب، کشمکش با تالطم دریا، مواجهـه بـا اسـتعمار   سوز جن گرماي طاقت
در آثار نویسندگان این خطه، فقر، محرومیت و . جنوبی را گرفتار نوعی خشونت کرده است

زده، روسـتائیان   شده و زخمی، نمود فراوانی دارد و کارگران غربت تحقیر يها پناهی انسان بی
درواقع از آسـمان و دریـاي    ایگاهی مشخص دارندهاي جنوبی ج آواره و درمانده در داستان

: کنـد  گونه بیان می عابدینی این موضوع را بدین آید. این دیار، چیزي جز مرگ و ویرانی نمی
مستقیم بـا اسـتعمار داسـتان جنـوبی را صـاحب خشـونتی        ییخشونت طبیعت و رودررو «

از  هـاي جنـوبی   ین داستانشود به همین دلیل بهتر هاي شمال دیده نمی کند که در داستان می
(میرعابــدینی، .» انــد صــناعت خشــن و مــوجز نویســندگانی چــون همینگــوي بهــره گرفتــه

1377:		75  (  
خورشیدي، دوران رونق ادبیات بومی و ظهـور نویسـندگان متعـددي     60و  50هاي  دهه

رسـوم و فرهنـگ مـردم منـاطق      و هایشان رنگ و بوي محلی دارد و بر آداب است که نوشته
، انتشـار داسـتان کوتـاه و    1357هاي پس از انقـالب   ایی متکی است. در نخستین سالروست

هـا یکـی پـس از دیگـري منتشـر       پاید کـه داسـتان   دیري نمی«رمان رونق چندانی ندارد، اما 
) بیشـتر ایـن   77(همـان:  » گیـرد.  هاي پیش فزونـی مـی   ها از همه سال شوند و شماره آن می

بـر محـور انقـالب و زنـدان و شـکنجه و آوارگـی دور       «بومی، یرغها اعم از بومی و  داستان
تـر و   هـاي پـیش متنـوع    هـاي دوره  یه و زبان و سـاختار، از داسـتان  ما ازنظردرونزنند، و  می

گرایانـه جنـوب بـا     ادبیات بومی 70و  60هاي  ) اما در دهه123: 1388(یاوري، » ترند. پیچیده
هـاي جدیـدي را وارد ادبیـات بـومی ایـران       ظهور دو نویسنده زن قدرتمند، توانست عرصه

پور و زویا پیرزاد دو تن از نویسندگان زن پس از انقـالب هسـتند کـه بـا      بکند. منیرو روانی
  گرایانه بدمند. هاي بوم هایی نو و بدیع توانستند فضاهاي جدید به رمان خلق رمان

خت. در واقـع  گرایی در ادبیات جنوب، سـواالتی را مطـرح سـا    از سوي دیگر، فهم بوم
گرایی در  سؤاالتی که در ابتدا براي محققین پیش آمد، بیشتر حول عناصر اصلی مفهوم بومی

نفـت، کـارگران و زنـان و      هـا، صـنعت   ادبیات جنوب، فضا و جغرافیاي محیطی، شخصیت
بسیاري چیزهاي دیگر بود. نگارندگان این تحقیق عمیقاً باور دارند که براي ورود بـه بحـث   

هـاي کلیـدي    پـور و زویـا پیـرزاد، طـرح پرسـش      گرایی در آثار منیرو روانی ي بومی پردامنه
بنابراین، ما در این تحقیق به دنبال این پرسش اصلی هستیم کـه   ضرورتی انکارنشدنی است.

هـا و فضـاها و    پردازیشـان از شخصـیت   یرگذاري این دو نویسـنده و نـوع روایـت   تأثنحوه 
زبان شرایط اجتمـاعی و   واسطه به هم آنبومشان،  یستز  اساسبر هاي واقعی و تخیلی  مکان
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یـم تـا   ا کـرده ی قـرار دهـیم. بنـابراین ابتـدا تـالش      موردبررسـ در آن را  قرارگرفتـه فرهنگی 
هـاي ایـن    مکتب جنوب و ویژگـی  مسئلهگرایی در ادبیات را تعریف کرده و سپس به  بومی

هـاي یـاد شـده     ا بـر اسـاس خصیصـه   یت دو رمان این نویسـندگان ر درنهامکتب بپردازیم. 
وتحلیل و نسبت میـان جهـان مردانـه اجتمـاع و جهـان زنانـه        یهتجزگرایانه  هاي بوم روایت

  در آثار این دو نویسنده زن را نشان دهیم. شده دادهبازتاب 
انـدکی   نسـبتاً نویسان زن معاصـر تحقیقـات    اما در خصوص ادبیات بومی در آثار داستان

هاي فارسـی   گرایی در برخی از داستان ازاین، درزمینه بومی پیشرواقع صورت گرفته است. د
شده، پژوهشی جـدي و مسـتقل در    هاي انجام جو و کارهایی شده است اما با توجه به جست
کنـون   گرایی انجام نگرفته است. تحقیقـاتی کـه تـا    آثار داستانی این دو نویسنده از منظر بومی

) در 1392هـا صـورت گرفتـه اسـت عبارتنـد از: مردانـی (       گرایی در داستان ي بومی درزمینه
) بـا عنـوان   1392پور ( ، عیسی»گرایی در آثار منوچهر آتشی بررسی بومی«پژوهشی با عنوان 

رنـگ محلـی در   «) با عنـوان  1391نیا ( ، یوسفی»گرایی در آثار هوشنگ مرادي کرمانی بومی«
) در تحقیقـی بـا   1385، داوودي (»ناشرف درویشـا  هاي روستایی امین فقیري و علی داستان
  ».آبادي اقلیم و مسائل اقلیمی در آثار دولت«عنوان 

  
  گرایی و مسئله زبان و اجتماع . بومی2

بومی هـر منطقـه اســت. مــنظور از     ...و   ها یژگیو، اقتضائات  به  توجه  یبه معن ییگرا یبوم
و اجتمـاعی  - شـرایط فرهنگـی  بـا   هـا  تیـ و محتـواي فعال  هـا  انطباق کامل روش یی،گرا بوم

بومی  تشویق نویسندگان ایـن امـر، ترجیح و تبلور نیتر مهم  منطقه اسـت؛ کـه آن اقتضائات
گرایـی در   . هدف اصـلی بـومی  شود در منطقه زندگی خـود دانسته میبوم  به توجه به زیست

بـوم خـود    یی است که یک اثر را محصول یک زیسـت ها مؤلفهها و  ادبیات، شناخت ویژگی
هـا،   نویسنده از عناصر اصلی محیط پیرامون خود براي بیـان خواسـته   درواقعکند.  معرفی می

گرایی، تحلیل گفتمـان   جویی از رویکرد بومی جوید. روش بهره آرزوها و امیال خود بهره می
ها وجود  تعدادي از گفتمان يا جامعههر  فرض تحلیل گفتمان آن است که در درواقعاست. 
در چنـین شـرایطی یکـی از     .ســازي و تخاصـم قـرار دارنـد     که در وضعیت غیریـت دارند 

را  ها آنو یا حداقل  هاي دیگر را سرکوب نموده خصلتی هژمونیک یافته و گفتمان ها گفتمان
 مثابـه  بهفکري  يها انیجردر این ادبیات، ) 48: 1385(بهروزي لک،  دهد. در حاشیه قرار می

ـ نظرو تحلیل و تبیین آن بر اساس  دهش گرفتهدر نظر  یک گفتمان گفتمـانی صـورت    يهـا  هی
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بـر نقـش زبـان در بازنمـایی و      گرایـی  با رویکرد بـومی  گفتمان نظریهگمان  بیگرفته است. 
اجتمـاعی محصـول زبـان و     هـاي  ها و رابطـه  کند. هویت می دیتأکبازسازي جهان اجتماعی 

همراه خواهــد داشــت.   اجتماعی را به، تغییر در جهان ها گفتمانهاست و تغییر در  گفتمان
و اشــیاء  کنـد و در آن معنـا و بنیــادي در پـس امـور     صــحبت مـی  هـا  گسسـت گفتمـان از  

  ت.نیس	نهفته
عمومـاً   بومی و اقلیمـی ادبی در تعریف داستان  يها المعارف ها و دائره فرهنگ ي هدر هم

هـاي   سـوم و ویژگـی  ور دات مردمی، آداباعتقابر وجود عناصر مشترکی همچون فرهنگ و 
هـا در زبـان    این داستان )117: 1390(صادقی شهپر،  محیط طبیعی و بومی تأکید شده است.

شـوند. مـارتین گـري در تعریـف آن      اي خوانده می التین معموالً به نام رمان محلی یا ناحیه
ورسـوم و گفتـار    است که تأکیدش بیشـتر بـر جغرافیـا، آداب    بومی، رمانی رمان: «نویسد می

دهـد تـا اطالعـات     آن محـل، بیشـتر توضـیح جـدي مـی     ي  همحل خاصـی اسـت و دربـار   
نیــز در تعریــف رمــان جمــال میـر صــادقی  ) 272:  1382، (گــري» .صــرف اي زمینــه یشپـ 

  گوید: می	بومی
اي وفـادار بمانـد و بـر     رمانی است که به کیفیت و مختصات جغرافیایی بومی و ناحیـه 

هـا توجـه بسـیار بـه توصـیفات و       در ایـن رمـان   محیط و قلمرو خاصی تمرکز یابـد... 
لبـاس پوشـیدن و صـحبت کـردن و      ي هاي ازجملـه نحـو   خصوصیات بـومی و ناحیـه  

عنـوان پایـه و اسـاس داسـتان کـارکرد دارد.       شود و این خصوصیات به ورسوم می آداب
  )147: 1377(میرصادقی، 

وحـدت  .1، از جملـه:  ي اسـت فرد منحصربهها  بوم، داراي ویژگی ادبیات مبتنی بر زیست
وهوا، میزان بارندگی فاصله کم یا زیـاد   ها، رودها، درختان، آب اوضاع جغرافیایی از قبیل کوه

هـا و   وحدت گویش محلی و وجود گفـت . 3؛ مشابهت وضع زراعی و معیشتی. 2؛ ها بخش
..؛ و. ها، اعیاد ملی و مـذهبی  مشابهت آئین و مراسم جشن.4؛ هاي مشترك ها و ترانه اصطالح

هاي جدید و  هاي مذهبی، نهادهاي آموزشی، مدرسه مذهب، اقلیت ،وحدت زبان و تاریخ. 4
  )15: 1380(دستغیب، قدیم. 

ــتان   ــدایش داس ــی پی ــاریخ واقع ــاي  ت ــومیه ــتان ب ــران،    در داس ــر ای ــی معاص نویس
نخسـتین   که یاست درحال 50تا  40ي  هو شکوفایی و اوج آن در ده خورشیدي		1330ي هده

تـرین رمـان    مهـم . انـد  شـده  نوشته		از تاریخ مذکور تر یشتقریباً از دو دهه پ ي بومیها داستان
زاده  محمـود اعتمـاد   ي ه) نوشـت 1327( دختـر رعیـت  سـی، رمـان    ي هروستایی در ده بومی
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اما با فرض پذیرش آغاز رمان بومی معاصر ایـران  گیالن است؛  ي هروستاهاي منطق ي هدربار
) اثـر  1328( چرا دریا طوفانی شده بـود ها باید از داستان کوتاه  در همین سال، 20ي  در دهه

او در این داسـتان،  . نام برد بومیداستان یک  عنوان به بوشهري نیزي  هصادق چوبک، نویسند
گسترد و از این طریق به همـاهنگی میـان محـیط بـومی و      اي دریایی می ماجراها را بر زمینه

جنوب را در پیشبرد حوادث داستان  بومیی طبیعت یابد و پویای ها دست می درون شخصیت
  )118: 1390. (صادقی شهپر، گذارد به نمایش می

هـا و مکاتـب گونـاگون،     آن بـه سـبک   بنـدي  یمو تقسـ  بـومی ادبیات  ي هبحث درباراما 
سـپانلو از تـأثیر اقلـیم و جغرافیـاي      یچندان دوري ندارد. نخسـتین بـار محمـدعل    ي هپیشین

ـ  1358او در سـال   جنوبی سخن گفته است. يها محیطی بر داستان گزارشـی از  «ي  هدر مقال
 ،رسـد  به نام بهـرام حیـدري و نسـیم خاکسـار مـی      که یوقت» انقالب ساله یسی یکنو داستان

  نویسد: کند و می می را پیشنهاد» مکتب خوزستان«اصطالح 
از نسـیم خاکسـار احتمـاالً بهتـرین     » نان و گـل «از بهرام حیدري و » اللی« هدو مجموع«

اند. ازلحـاظ سـبک، هـر دو مجموعـه      انقالبي  ساله یکهاي کوتاه ما در  دستاوردهاي قصه
کـم   ایـران متعلـق هسـتند کـه کـم      یسـی نو خصلتی یگانه دارند. اینان بـه مکتبـی در داسـتان   

  )8 :1358(سپانلو، » ان.به آن اسمی داد؛ مکتب خوزست	توان می
 صدسـال دومین منتقد، حسن میرعابدینی است که در کتاب بسیار ارزشمند خود به نـام  

پردازد. وي دو جریـان   بدان می» ادبیات روستایی و اقلیمی«، تحت عنوان ایران یسینو داستان
ان نویسـی ایـر   در داسـتان » ادبیـات اقلیمـی شـمال   «و » ادبیات اقلیمـی جنـوب  «		عمده به نام

یکی از بهتـرین آثـار در زمینـه    . اما ها بنهد آنکه نام سبک یا مکتب بر آن کند بی مشخص می
، نوشـته دکتـر   »نویسـی در ایـران   هـاي داسـتان   مکتب«شناخت مکاتب ادبی در ایران، کتاب 

هاي مختلـف در داسـتان    ل شدن به سبکئو قا ادبی  مکتبقهرمان شیري است. اساساً شرح 
محـیط و جغرافیـاي    تاثیري کهبر اساس خاستگاه نویسندگان و  عمدتاًن، نویسی معاصر ایرا

ـ  قهرمـان  دکتـر  داشته است، پدیدار شده اسـت.  بر داستان  زیستی پـیش  « ي هشـیري در مقال
کـه طـرح اولیـه کتـاب او      »نویسی در ادبیـات معاصـر ایـران    هاي داستان درآمدي بر مکتب

، هفـت مکتـب (سـبک)    آمـد   بـه شـمار مـی   )» 1387نویسـی در ایـران (   هاي داستان مکتب«
مصدق تـا دو دهـه    ي هآذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب و مرکز را از دور

    )148: 1382(شیري، . کند می پس از انقالب اسالمی مشخص
  در این تقسیم بندي مشخص نموده است:ایشان نویسندگان هر مکتب را نیز 
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  .غالمحسین ساعدي، صمد بهرنگی، رضا براهنی :آذربایجان مکتب / سبک
  .بهرام صادقی، هوشنگ گلشیري :اصفهان مکتب / سبک
  .محمود کیانوش، محمود دولت آبادي :خراسان مکتب / سبک
  .احمد محمود، امین فقیري، نسیم خاکسار :جنوب مکتب / سبک
  .نادر ابراهیمی، ابراهیم رهبر، مجید دانش آراسته :شمال بمکت / سبک
  .علی اشرف درویشیان، منصور یاقوتی، علی محمد افغانی :غرب مکتب / سبک

. (شـیري،  جمـال میرصـادقی، اسـماعیل فصـیح، تقـی مدرسـی       :مرکـز  مکتـب  / سـبک 
1387:		56(  

چنـدان جـدي و مهـم     1320ي  شـده دهـه   هاي منتشر گرایی در داستان اما توجه به بومی
هاي سیاسی در  ینجا، عواملی مانند فراگیري حزب توده در سطح کشور، آشفتگیانیست. در 

هم دادند  دست به دستهاي اولیه حکومت محمدرضا پهلوي و بسیاري از عوامل دیگر  سال
و  40ي  ظهور و بروز جدي و مؤثري نداشته باشد. امـا در دهـه   گرایی در این دوران تا بومی

گرایی نزد نویسندگان ارج و مقامی یافت. نویسندگان ایـن   ورق برگشت و توجه به بومی 50
شریعتی هسـتند.  » بازگشت به خویشتن«احمد و  آل» یزيست غرب«یر گفتمان تأثدوران تحت 

(صـدیقی،  » داروي درد اسـت.  عنـوان  بـه م ها توجه به اسال دو گفتمانی که وجه مشترك آن«
کند.  ي جدیدي می ، ادبیات بومی را وارد عرصهسووشون رمان با) سیمین دانشور 99: 1388

حسین سـاعدي و   . صادق چوبک و غالمگراست یبومي کاملی از یک رمان  نمونه سووشون
گرایی توجه  میهاي متعددي به موضوع بو ي و احمد محمود نیز در داستانآباد دولتمحمود 

  نشان دادند.
  

  جنوب درمکتبیی گرا یبوم 1.2
هـاي   هـاي برهنـه و زحمـت    در این میان، جنوب سرزمین دیگري است. سـرزمین نجابـت  

ي خـویش، برهنگـی نجابـت و سـختی کـار،       سخت است. سرزمینی که در ترکیـب سـاده  
هـا   هاي آن بخشد. نویسندگانی که نوشته درونمایه هاي اصیل و محتواي غنی آن را شکل می

هـایی همچـون نخـل، شـط و      گیرد. پدیده ل میاي شک از ترکیب عناصر بسیار ساده و برهنه
هـاي   اسکله، گرما و شرجی، پاالیشگاه و زحمـت، درواقـع عناصـر مشـترك بیشـتر نوشـته      

هـاي معاصـر و بـه ویـژه      گرایـی در داسـتان   هـاي بـومی   اما مؤلفهنویسندگان جنوب است. 
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دبیـات  نویسان جنوب چه هستند؟ در زیر به چند ویژگـی توپولوژیـک و محتـوایی ا    داستان
 آوریم.   جنوب اشاره کرده و در خصوص هر کدام توضیح مختصري می

  ستایش از وطن 1.1.2
مفـاهیم متفـاوتی    شاعران و نویسـندگان، هاي مختلف  در دیدگاه »وطن«در آثار ادبی مفهوم 

بود که بـا تمـام   » وطنی«کرد،  که سید اشرف (نسیم شمال) از آن صحبت می» وطنی«داشت. 
صـحبت از   		عشـقی  میـرزاده  شیعه سرشته شده بود و حـال آن کـه وقتـی   مظاهر اسالمی و 

به مفهوم خالص آن بود. از این روست که نوعی احسـاس ضـدعرب   » ایران«کرد  می »وطن«
  .ستود توان از ال به الي اشعار عشقی دریافت و حال آن که سید اشرف اعراب را می را می

گرایانـه روبـرو    ي بیست نوشته شده است ما با مضامین ملـی  در بیشتر آثاري که در دهه
هستیم. نویسندگان این دوره، بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم کشـور بـه دسـت متفقـین،     

  کردند با حفظ شور ملّی، مردم را آگاه و هوشیار نگه دارند.   سعی می

  یهاي بوم زبان و گویش ۀتوجه به مقول 2.1.2
هاي خاص یک اقلیم اسـت.   محور، توجه به زبان و گویش هاي ادبیات بومی یکی از ویژگی

هـا.   هـا و لهجـه   ي او از گـویش  ي اسـتفاده  اي بکنیم به پیـرزاد و نحـوه   جا باید اشاره در این
شـود ایـن اسـت کـه چـرا       جا مطرح می دانیم که پیرزاد ارمنی است. اما سؤالی که در این می

دهـد تـا    ي ارمنی استفاده نکرده است. پاسخی که خانم زرلکی مـی  رش از لهجهپیرزاد در آثا
  کننده است:  حدي قانع

زبـان،   رسد. نویسنده در راه همراهی با خواننـده فارسـی   تنها یک دلیل منطقی به نظر می
اندازي بر سر راه لذت و درك متقابـل مـتن و    هاي ارمنی، دست نخواسته با پراکندن واژه

  ).142: 1393یجاد کند (زرلکی، خواننده ا

هاي صادق چوبک و احمد محمود ما این توجه به زبان بـومی را بـه    برعکس در داستان
  طور فراوان شاهد هستیم.  

  ستیزي بیگانه 3.1.2
گرا، حساسیت شدید به حضـور بیگانگـان    ترین مضامین مشترك در نویسندگان بومی از مهم

شود، صرفاً واقعیت  صویري که از بیگانه ترسیم میشان است. در مکتب جنوب ت در سرزمین
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هـاي   ي حضـور خـارجی   گرا مساله بیرونی آن نیست. به عبارت دیگر براي نویسندگان بومی
تـر از آن، نبـود نظـام     ي مهمی است. اما مهم در صنعت نفت و باال کشیدن ثروت ملی مساله

واقع بیگانه براي بسیاري از ایـن  عادلی است که بتواند این ثروت خدادادي را توزیع کند. در
  نویسندگان، مفهومی صرفاً خارجی نیست، بلکه مفهومی درونی هم هست.

  نفت، گاز، پاالیشگاه 4.1.2
نویسـان جنـوب صـنعت نفـت و      شـناختی در ادبیـات داسـتان    ترین عناصر بوم ازجمله مهم

هـاي صـنعت نفـت     نشـانه نویسان جنـوب   هاي بیرونی آن است. تقریباً در اکثر داستان نشانه
ي گازي که از  هاي شرکتی، شعله هاي طویل، اتوبوس کارگران، صف«بسیار برجسته هستند. 

هاي زویـا پیـرزاد) و بسـیار چیزهـاي      هاي شرکتی (به ویژه در رمان کشد، خانه دور زبانه می
 ).120: 1383(جعفري، » هاي جنوب حضوري قوي دارند دیگر که در داستان
هـاي   نویسان خوزستانی به مسائل بـومی و اسـتفاده از فـرم    گان و داستانگرایش نویسند

یرات تـأث یر آثار ترجمه و منتشرشده در این منطقه، وجه دیگـري از  تأثرایج در آمریکا، تحت 
ي فرهنـگ و   هایی که توسط این نویسندگان بـر زمینـه   اجتماعی فرهنگی نفت است. داستان

انـد. ایـن    ي را با مسائل اجتمـاعی درآمیختـه  ماجرا پردازاند،  شده طبیعت متنوع جنوب نوشته
یر نفـت بـوده اسـت، بـه برخـی از بهتـرین       تـأث ي متنـوع فرهنگـی کـه کـامالً تحـت       زمینه

  نویسی خوزستان را پدید آورد. نویسان معاصر ما فرصتی داد تا مکتب قصه داستان

  گرما و شرجی 5.1.2
اي که  کنند. اولین نشانه وایی زندگی میهاي جنوب همگی در شرایط سخت ه هاي رمان آدم

فرسـاي   آیـد، گرمـاي طاقـت    هاي کسانی چون پیرزاد و بسیاري دیگر به چشم می در داستان
دهنـد. از   ها در هواي گرم و شرجی خوزستان روي می استان خوزستان است. بیشتر داستان

اختی در ادبیـات  شـن  تـرین عناصـر بـوم    رو، وجود گرما و شرجی را بایستی یکی از مهم این
  جنوب به شمار آورد.

  

  گرایانه پور و رمان بوم . منیرو روانی3
ي  مجموعـه ي ایرانـی و خـالق آثـاري چـون       بوشهر) نویسنده 1333پور (متولد  منیرو روانی

هاي  سنگ)، مجموعه 1369( دل فوالد)، رمان 1368( اهل غرق)، رمان مشهور 1367( کنیزو
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هـاي آواره،   ) اسـت. زنـان و مصـائب آنـان و مظلومیـت زن     1372( سیریا)و 1369( شیطان
مشـکالت زنـدگی مـردم    «گیرد.  پور را در برمی هرجایی و بیوه، بخش بسیاري از آثار روانی

جنوب و یـاد گذشـته و دوران کـودکی و زادگـاهش، بـه همـراه چشـمزدهایی سیاسـی و         
  )244: 1388(تسلیمی، » هاي قلم اوست. اجتماعی از مشغله

نویسانی است که به سراغ رئالیسم جادویی رفتـه   در شمار جنوبی پور منیرو روانی درواقع
هـاي ظـاهراً    هایش پیونـد میـان رویـدادها و روایـت     و با گنجانیدن عناصر جادویی در قصه

گـذرد و   پـور در جنـوب مـی    هـاي روانـی   گسسته را آشکار کرده است. بیشتر داسـتان  ازهم
  هاي محلی است.  ها و افسانه هها بیشتر اسطور مضمون آن

ترین اثر داستانی اوست، پـاي جفـره،    ترین و مهم شده که شناخته اهل غرقپور در  روانی
فارسو گویش محلی آن را بـه فضـاي ادبـی     اي پرت و دورافتاده در ساحل خلیج دهکده

کهـن  هاي جـادویی و   یی ي سنت دریایی نویسی جنوبی، زیبا کند و در ادامه ایران باز می
انـد، بـه    رئالیست نادیده گرفتـه - ي آنچه را که بیشتر نویسندگان سوسیال جنوب را، همه

  )125: 1388گذارد. (یاوري،  نمایش می

هـاي ایـن    پور این است که کـل داسـتان   نویسی روانی یکی از مسائل مهم درزمینه داستان
ورسـوم،   به انعکاس آداباي از آثار خود  پور در دسته گذرند. روانی نویسنده در دو محیط می

پـردازد. در ایـن    انگیز می آلود و خیال باورهاي محلی و بومی مردمان جنوب در فضایی وهم
هاي تأثیرگذار  ها را در قالب داستان گیرد و آن می آثار وي از تجربیات و مشاهدات خود بهره

ی و بـومی قضـاوت   آنکه درباره اعتقـادات محلـ   پور بی ریزد. در برخی از این آثار، روانی می
اي از  کشـد؛ امـا در پـاره    آلود و جادویی به تصویر می هایی را در فضایی وهم بکند، صرفاً آن

هاي بومی  گر خرافه با نگاهی منتقدانه و قضاوت سیریاهاي دیگر بومی مانند مجموعه  داستان
  نامد. هاي دریایی می هایش را داستان کند. او این نوع داستان را توصیف می

تـر بـه    اي وسـیع  اي دیگر هم مسائل اجتماعی طبقـات اجتمـاعی را در جامعـه    دسته در
هـاي   اي بـه زنـان دارد. اکثـر زنـان داسـتان      پور در آثارش توجه ویژه کشد. روانی تصویر می

ي جامعه هستند که غالباً به دالیلی مشابه از این مسئله در  شده پور، طردشده و فراموش روانی
گـردد. او بـه    هاي کهنه و گاه منسـوخ مـردم برمـی    ه به باورها و ذهنیتهایی ک رنجند، علت

هــایش بســیار زیبــا و  توصـیف تیرگــی و غربــت و استیصــال و سرگشــتگی زنــان داســتان 
  پردازد. می		روان
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 هسـتند  مردانی و زنان ها آن هستند، خواص جزء عمدتاً پور روانی هاي داستانی شخصیت

 نظـام  داراي هـا  شخصـیت  از بسـیاري  اند. شده دیرباور و رسومات هاي دیرین اسیر سنت که

 بـه  را هـا  آن حقیقـت،  ابعـاد  تـرین  و ژرف برانگیزتـرین  کشف چـالش  پیچیده هستند. فکري

 غالبـاً  هـا  ایـن شخصـیت   است. بدل کرده زندگی و اجتماع و از خانواده شده کنده هایی انسان

 هسـتند. چـارچوب   خبـر  بـی  خـود  ي آینـده  از و گذراننـد  درگذشـته مـی   را خود عمر بیشتر

و  فکـري  نظـام  است. گرفته شکل خودشان با هاي زنان واگویه میان در هاي داستانی شخصیت
  رود. می پیش به مردساالرانه هاي سنت با در راستاي ستیز کوتاه هاي مجموعه و استداللی رمان

برجسـته دوران  پور به گفته منـوچهر آتشـی شـاعر     یکی از ویژگی هنر نویسندگی روانی
بـا پوسـت و گوشـت و     چگونـه خـودش،   که  آموخته  را  پور این روانی«معاصر این بود که: 

همین مناسبت جـذاب و    به  هایش هایش حضورداشته باشد و قصه در موضوع قصه تخیلش،
  )199: 1369(آتشی، .» خواندنی شوند

 

  رمان اهل غرق 1.3
هـاي   کننده است؛ امـا در عـین ایـن ویژگـی     گیج ، پیچیده، مبهم و گاهاهل غرقداستان رمان 

شان.  هاي معنوي و خرافی و دینی ذاتی، رمانی است متعلق به مردمان جنوب با تمام خصلت
ها یا همـان پریـان    رو است، براي عروسی با یکی از آبی بوسلمه حاکم دریا که ازقضا زشت

هان کرده تا اهـل زمـین، آنـان    ترین مروارید دنیا را در دهان ماهی کوچکی پن دریایی، درشت
فرستند، مروارید را پیـدا   زن به شادباشی عروسی او می عنوان نی که زیباترین جوان خود را به
وجوي دائم نان رها شوند. ساکنان آبادي به خیـال یـک زنـدگی     کنند و تا ابد از رنج جست

شـان دسـت    دیرینه کنند تا به این آرزوي جمال را قربانی می دغدغه و راحت و خوش، مه بی
بیند که آرزوي بازگشت به آبادي دسـت بـه    جمال در سفر دریایی، اهل غرق را می یابند. مه

بندد و ناگهـان بوسـلمه    جمال می اند. در این میان عروس بوسلمه دل به مه تالشی بیهوده زده
ن شود. زایر احمد با دیـد  خشمگین شده و چون صاحب دریاست، دریا طوفانی و ناآرام می

  ریزد. جمال را قربانی کرده و خون او را به دریا می خشم بوسلمه، فریب او را خورده و مه
شـنوند   هاي دریایی را مـی  زنگی پري ها با زبان ناآرام دریا آشنایند و صداي دایره اي جفره

ها در آن نقش زیادي ندارند، با اهل غرق، یا همان ماهیگیران جوانی که زیـر   با زبانی که واژه
زنند و از  کنند، حرف می می  ها زندگی هاي سنگین سیاه و خاکستري در کنار ساکنان آب آب

کننـد تـا    هـا شـب و روز کـار مـی     ي آن داننـد کـه همـه    حال و روزگارشان باخبرند و مـی 
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هایشان را دوباره به راه بیندازند و به زمین برگردند. درجایی از داستان سه مـرد بلنـدباال    قایق
زننـد و   ترین لهجه جهان حـرف مـی   آیند و به غریب شمان آبی از قایق بیرون میو بور با چ

هـا را در ایـن    کنند که بوسلمه، غول دریاها، اهل غرق را به بازي گرفتـه و آن  مردم گمان می
: 1368پـور،   شکل و شمایل به زمین فرستاده تا جفره و ساکنان آن را به زیر آب ببرد. (روانی

121 -120(  
بینند که بر سطح آب شناور است و هر چـه تـالش    م آبادي، اهل غرق را میروزي مرد

شود تـا آنـان را بـه سـاحل امـن       بلد اهل غرق می جمال راه رسند. مه کنند، به ساحل نمی می
جمـال در درگیـري بـا      شود که مه جمال با بوسلمه نبرد کرده و شایع می برگرداند. در غبه، مه

گـردد تـا نشـانی از     هـا را مـی   ست. آبی به ساحل آمـده و خانـه  شده ا بوسلمه در دریا غرق 
جمال در محاصره مردمـان آبـادي اسـت. او کـه ایـن       شود که مه جمال ببیند اما متوجه می مه

کند. زایر دخترش خیجـو را بـه عقـد     جمال، آبادي را ترك می  بیند، به خاطر مه صحنه را می
  آورد. جمال درمی مه

آیند و براي آبادي شکالت و جعبه  از دریا با قایق به خشکی میروزي از روزها سه مرد 
دهـد کـه ایـن جماعـت      آورند. بچه خیجو به مادر هشدار می جادو یا همان رادیو ارمغان می

خطرناك هستند اما خیجو حواسش جاي دیگري است. در این میان ابـراهیم پلنـگ مـردان    
دهـد. مـردان    هاي سیاسی شرکت مـی  میتینگها و  آبادي را به شهر برده و آنان را در انجمن

افتند. مأموران با مردان آبادي بدرفتاري  ها، به زندان می آبادي به خاطر شرکت در این میتینگ
  کند. کنند؛ اما ابراهیم پلنگ آنان را با سند از زندان آزاد می می

پلنـگ   دریـغ هسـتند، بـا کمـک ابـراهیم      مردمان آبادي که از شناسنامه و سند هویتی بی
جمال که کینه یکی از مأموران زندان که بـا او   شوند. مه صاحب شناسنامه و اوراق هویتی می

شود.  شود و با مأموران دولت سرشاخ می داشته است، یاغی می بدرفتاري کرده را در دل نگه
شـب مرغـان دریـایی     شود تا مستقیم زیر نظر دولت باشد؛ اما نیمه آبادي صاحب پاسگاه می

جمال با خیانت دو تن از تفنگچیان خود بـه   کنند. سرانجام مه اي پاسگاه را خراب میدیواره
شـده و پـاي    کم آبادي از اصالت اولیه خود خـالی  شود. کم دست مأموران دولتی تیرباران می

شود. مردمان آبادي بـا دیـدن شـرایط     هاي بزرگ پیدا می هاي نفت و شرکت خارجی و چاه
کننـد. دریـا خاکسـتري     کـم آبـادي را تـرك مـی     ها گرفته، کم از آن تازه که امکان زندگی را

میرند. در پایان همه اهالی آبادي بـه   افتند و می شود و مرغان دریایی از آسمان به زمین می می
  رود. کند و به شهر می شوند. خیجو هم از آبادي کوچ می باري دچار می وضع نکبت
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کند، بـا مردمـانی کـه     دورافتاده را ترسیم میآبادي کوچک   فضاي یک  غرق  داستان اهل
جمـال   مـه  کنند و جز پناه بردن به دامن تابوهاي خـود گریـزي ندارنـد.    زندگی می یسادگ به

خود را روي  یرمجاززاده است که مادرش روزي از قبیله خود جدا شد تا بار غ یکول  پسري
درواقـع   بـازگردد.   قبیلـه  يسـو  هاي ریز دریا، بر زمین بگـذارد و دوبـاره بـه    ها و موج ماسه

هایی ترسـیم   است؛ اما اعتقادات مردم، پیرامون این نورسیده ناشناس، هاله یجمال، سرراه مه
م آد- شـوند.یک آبـی   هـا مـی   او زاده یکی از پریان عاشق است، پریانی که عاشق آدم کند: می

به ارث گرفته است، اما از کجا که موهبت پریان نباشد؟   کولیان  نیروي پیشگویی را از است.
ایـن   گرفـت.   خواهـد   بینی کرده است که جهاز زایر احمد نرسیده به غبه آتـش  بار پیش یک

بعـدها   کوچک و در آن نقطه دور دریا به وقوع پیوسـته اسـت.    کشتی  پیشگویی در مورد آن
دسـت دشـمن     گیـرد و بـه   ها کنام مـی  شود و به کوه ایی ناگزیر یاغی زمینی میجمال دری مه

پایان کتاب هنوز در باور مردم زنـده اسـت و هنـوز بـر سـر راهـش،         در  شود؛ اما هالك می
ها به مبارزه خـود ادامـه دهـد.     جمال در کوه گذارند تا مه هاي نان می هاي آب و سفره مشک

تـا رسـیدن بـه آن آرمـان      است که در ذهن مـردم  ییها از اسطوره نوع استفاده  زیباترین  این
وجود کسی که گوهرش بـه نحـوي بـر آدمیـان برتـري دارد و       دیرینه، ادامه خواهد داشت:

جمـال، آرزوي   مـه  .آورد ییا مسلسلی او را از پـاي درنمـ   یرهیچ ده ت  میرد و زخم هرگز نمی
اگرچه  شجاعت و شهامت است. است. مبارزه یک ملت  روح رسیدن به آزادي و حق است.

هـدفی، بـا درك نـوعی     بینیم که خسـته از سـرگردانی و بـی    می  را  جمال  در همین کتاب، مه
بـرد و بـه تیـر سـرهنگ      اي پنـاه مـی   قلعه  ناامنی  حاصلی، سرانجام با کامیونی به  پوچی و بی

خیـزد و   ت خـود برمـی  و از گور شکسـ   گیرد می  جان  شود، باز در باورها صنوبري کشته می
  )1391: 1369. (بهبهانی، پندارند مردم مرگش را دروغی بیش نمی

شناسی دینـی در آن بـا تمـام لـوازمش      هایی از این رمان که مردم تردید یکی از صحنه بی
یگاه زنان آبادي است. زیرا زنان در جنوب، قـوي و  وب گاههاي  ین قلیانهمحضور قوي دارد، 

پـور ایـن حقیقـت     کننـد. منیـرو روانـی    هرگـز ظلـم را تحمـل نمـی    جـو هسـتند و    حقیقت
  شناسانه را در پرتویی از تخیل و جادو براي ما روایت کرده است. مردم

خیجو، دختر زایر احمد، نماد زن ایرانی است، زنـی کـه در وجـود    به لحاظ نمادشناسی 
زنـد، از   خود را مـی  شجاع است، حرف دل  یجواست. خ  پور، به زندگی ایستاده روانی  منیرو

آورد. کودکان خود را  جمال محبوب را تاب می افشاي عشق خود باك ندارد، درد جدایی مه
هاي کوچـک و   این کتاب قیام  هاي زیباترین صحنه هاست. دهد و نگران آینده آن پرورش می
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خواهنـد امـري صـورت گیـرد،      هـا وقتـی نمـی    زن ناشـناخته اسـت؛   يآباد یندلیرانه زنان ا
و   شـود  مـی   هاي پالژ هر شب کنده شود؛ نرده دیوارهاي پاسگاه به شب خراب می گیرد! نمی

  .پیروزي زنان مسلم است
شـویم   ها و اصطالحاتی روبرو می جدا از این، ما از همان ابتداي داستان با عبارات و نام

، »منصـور  دي«، »راسـه « یـل از قب  هایی واژهکه به زیبایی نمایانگر محیط خاص نویسنده است. 
، »جلـت «، »مینار«، »جفنه«، »غبه«، »لنگوته«، »پیش کپر«، »دیرك«، »خور«پري دریایی)، »(آبی«
، »رمبیـدن «، »فایز خواندن«، »کل زدن«، »هچیره کشیدن«، »دوا گشتن»  ،»آ  پشنگه»  ،»غناهشت«
دمی سـروکار داري  دهد که با مر هشدارت می دست ینازا  دیگر  بسیاري ...و»پشتک خوردن«

و اصطالحات تو فرق دارد و تا پایان داسـتان، ایـن تأکیـد      که زبان و اصطالحاتشان با زبان
 اسـت. ضتجسـم ف   القـاي   وسـیله   و این مـؤثرترین  یابد ها ادامه می همان واژه  تکرار  یلهوس به

زنـدگی   انبـار کـه نمـاد    و خروش یا آرامش دریا، به وجود آب  اشاره مکرر به صدا و خشم
  بـه   هـا،  خـوانی  و مرثیـه   سـنتی   هـاي  ادبانه زایر غالم، به عزاداري بی  واکنش  دهکده است، به

از دریـا، همـه و همـه، بـه       خـاتون   ، از قبیل پذیرش آبستنیها يباور و خوش  ها پذیري آسان
 موهومات خود  جز چیز یچاي که به ه جامعه  کند، می  آفرینش فضاي یک جامعه بدوي کمک

 )1392(همان:  نگرد. می  تحولی را با وحشت و اضطراب  اندیشد و هر نمی
یـز  انگ وهـم هاي موهـوم و   دوم اینکه این آبادي نمادي است از ویرانی و انحطاط ارزش

ی توانسـته اسـت میـان    خـوب  بـه یک جامعه بسته. ویرانی این باورها، دو سر دارد. نویسـنده  
انباري کـه مرکـز    آبآن تمایز بگذارد. براي نمونه هاي زیباي مردم جنوب و موهومات  سنت

مـرگ    مقدمات  تمهید  و زنان براي  دهکده است، گاهی مرکز تجمع مردان  حیاتی  ذخیره ماده
گـاه   جمال و گاهی شاهد خاموش شادي آنان در عروسی آبیی و بوسلمه و گـاهی کمـین   مه

و   هضـم   ده  اهـل   و اعتقـادات قـدر در ذهنیـات    گروهبـانی کـه آن    اسـت،   گروهبان پاسگاه
را که براي بـردن   (آل) »یال« انبار نشسته است تا تفنگ به دست بر بلنداي آب  که  شده جذب

  ملـت   حیـات   ادامـه   بـاز یکـی دیگـر از رمـوز     هدف قرار دهد.  است  آمده  دل و جگر زنان
ترکتـاز   کوب يپا ملتی که کشورش، شود و دیرپاي ما، در همین داستان، مطرح می  سال کهن

ها دیده است، آثار مکتوبش به کـام آتـش    ها و سوختن بیگانگان بوده است؛ کشتارها و تاراج
معابدش، اسطبل،  با منجنیق حوادث بر خاك ریخته است؛ یشسا بناهاي آسمان است؛  افتاده

هاي قـرآنش، آخـور اسـبان شـده اسـت، و همـین        مساجدش، محل اتراق بیگانه و صندوق
انـد بـه    که اصل و نسبی را کـه داشـته یـا نداشـته      است  ن را چنان در خود حل کردهبیگانگا
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اهـل ده   انـد.  ورسوم و فرهنگ و ملیت ایرانی جذب و محوشـده  فراموشی سپرده و در آداب
تمدن اسالف خود ندارند، در عوض باورهایی دارند که اگر حقیقی نیست،   چون  اگر تمدنی

نشـیند، الجـرم    دل مـی   آید و بر است، از دل برمی یده و صافواقعی است، راستین است، سا
. سواد را زیر سـلطه بگیـرد   خود ساده یا گروهبان همچون خود بی  همچون  تواند سربازان می

  )1393(همان: 
 

  جهان داستانی پیرزاد .4
 اختیـار  در را فرصـت  ایـن  ي معاصـر  دوره ي پیچیـده  و گسـترده  هـاي  دگرگـونی تردیـد   بی

 زنـان  ناپسندهاي و پسندها بازتاب براي رمان هاي تا از ظرفیت است داده زن قرار نویسندگان

 روزافـزون  گیرند. رشد بهره ي اجتماع عرصه در خود هاي تعریف و جایگاه حتی بازسازي و

 میـان  ي در فاصـله  کـه  چنان« است؛ گسترده رویکرد این گواه اخیر هاي سال در زنان نویسنده

 رو روبـه  زن ي نویسـنده  یـک  بـا  مـرد  ي نویسنده هجده هر برابر در که 1340 تا 1310 ي دهه

 وجـود  زن ي نویسـنده  یک مرد نویسنده نیم و یک هر برابر در هشتاد و هفتاد ي ایم در دهه بوده

  )  192: 1387زاده،  (ولی» است. داشته
تبـار   ادري ارمنیدر آبادان از م 1331نویس معاصر در سال  زویا پیرزاد نویسنده و داستان

زویا پیرزاد سه مجموعه داستان . جا به مدرسه رفت در همان و تبار به دنیا آمد و پدري روس
 یک روز مانـده بـه عیـد پـاك    )، 1376( طعم گس خرمالو، )1370( مثل همه عصرها کوتاه:

) دو رمـان  1382( کنـیم  عـادت مـی  و  )1380( کنم ها را من خاموش می چراغدارد.  )1377(
در هر یک از این آثار، نویسنده با زبانی ساده و نثـري گویـا، حـس زنانـه و     نویسنده است. 

هـا را مـن    چـراغ رمـان   .)129: 1391روایت زندگی زنان را بیان کـرده اسـت (نیکوبخـت،    
ازجمله:  .هاي بسیاري را دریافت کرد اي که داشت جایزه با نثر روان و ساده کنم خاموش می

هوشـنگ   یـاد بن 1380پکا، برنده جـایزه بهتـرین رمـان     1380رنده جایزه بهترین رمان سال ب
و جـایزه کتـاب سـال ایـران در      1380گلشیري و برنده لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا در سال 

هم برنده جایزه بیست سال ادبیـات داسـتانی در    طعم گس خرمالوهمین سال. داستان کوتاه 
 )206: 1381د، زا (فرخشد.  1376سال 

بسیاري از منتقدین سرسخت ادبـی معتقدنـد کـه فضـاهاي داسـتانی پیـرزاد درسـت از        
آید کـه اکثریـت هنرمنـدان در آن بـه دنبـال اسـتثناها و اتفاقـات غیرطبیعـی          می ییجا همان

 ییجـا  ؛ اما زویا پیرزاد با دستمایه قرار دادن همین روال طبیعی و روزمره زندگی بهگردند یم
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که همان اکثریت سابق از رسیدن به آن عـاجز هسـتند و شـاید مـتهم کـردن او بـه        رسد یم
زیـرا  ؛ البته ایـن اتهـامی بـیش نیسـت     شود؛ که بازاري نویسی دقیقاً از همین نقطه شروع می

خوان جامعه روبـرو   ي هم مردم و هم قشر روشنفکر و کتاب هاي او با استقبال گسترده رمان
 کتب است.ییدي بر این تأشده که این 

ی. امـا در همـین   خـانوادگ اي است با نثر و ادبیاتی زنانـه و   تردید زویا پیرزاد نویسنده بی
ابتدا باید گفت که عنوان زنانه دادن به نثر و ادبیات او، به معناي تقلیـل ارزش ادبـی آثـار او    

انقـالب ایـران    پـس از ترین نویسـندگان   دانیم که پیرزاد یکی از مهم ی میخوب بهنیست. زیرا 
اســت. زنانــه بــودن درواقــع بــه ایــن معناســت کــه او راوي جهــان پیچیــده و آرام و گــاه 

کدام از آثار معاصر نویسـندگان   یچهي قهرمانان زنی است که تا پیش از آن در  نخورده دست
هاي کم تعدادي که منتشر کرده است، روایت، حول یـک   شد. تقریباً در رمان ایرانی پیدا نمی

  چرخد. یزن م
کـاوش در نـام    صـرفاً هاي پیـرزاد   گرایی در نوشته ترین عناصر بومی درواقع یکی از مهم

هـا هـم    نیست. بلکه خـود آدم  وهوا آبیوار و درودها و طبیعت محیط و  ها و کارخانه مکان
هـاي او، بیـرون از محـیط     آیند. زنان نوشته شناختی یک رمان به شمار می ازجمله عناصر بوم

هـاي شـرکت نفـت در آبـادان      هاي متعلق به خـانواده  ها در خانه اقعی هستند. آنشهري و و
کنند و کمترین تماسی بـا جهـان فقیـر و شـریف مردمـان       صورت یک کولونی زندگی می به

  واقعی آبادان دارند.
هاي خانوادگی است. با نگاه و ظرافتی که در  یتروادرواقع شاخص کارهاي زویا پیرزاد 

یدهاي زن و خانواده است. پیـرزاد  نباهاي بایدها و  دارد، بیشتر در موقعیت ها ارائه شخصیت
هاي زنـان   هایی پیرامون زندگی داراي حس خودآگاهانه زنانه است. وجه بارز آثار او، دغدغه

ها را کاویـد و مسـائل و    هایی که باید درون آن یتشخصاز طبقات مختلف اجتماعی است. 
دهد تا تضـادهاي فکـري و    یمدو سه نسل را در کنار هم قرار  مشکالتشان را نشان داد. گاه

توان نویسنده را فراموش کرد. پیـرزاد بـه    یی که میها داستاناجتماعی را آشکارتر نشان دهد. 
یـک شخصـیت،    پر ابهـام ي ورود او به جهان   ها عالقه دارد. نحوه هاي پنهان شخصیت نیمه

  گیرد. اکنشی که باهم دارند، صورت میهاي دیگر و کنش و و تنها از منظر شخصیت
هاي اولیـه پیـرزاد بایـد متـذکر شـویم کـه در        گرایی در داستان ي بوم مسئلهالبته در باب 

 هاي اولیه وي مـا بـا هـیچ نـوع مکـان و زمـان دقیـق و مشخصـی روبـرو نیسـتیم.           داستان
هـایش   ي آدم شـته اند. نویسـنده چنـدان درگیـر گذ    و مکان زمان یهاي پیرزاد معموالً ب داستان
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 .اسـت  ها مانده باغ وبلبل و کوچه نیست. گاهی هم که به گذشته پرداخته در حد توصیف گل
ي اولـش   خصـوص در مجموعـه   هـاي پیـرزاد بـه    هـاي داسـتان   همین باعث شده شخصیت

شخصیت (در حـد تیـپ) بماننـد. شـاید بشـود گفـت        هایی تخت، بدون شناسنامه و بی آدم
هایش در فضا و زمانی است که اکثـر خواننـدگان    پیرزاد طرح داستانترین کلید موفقیت  مهم

  اند. از آن دور بوده
در باب تأثیري که پیرزاد از نویسندگان خارجی گرفته است، مدرس صادقی بحثـی دارد  

پویـا    ي اندیشـه  جعفر مدرس صادقی در گفتگو با ماهنامهکه بد نیست در اینجا آورده شود. 
  گوید: ي پیرزاد می درباره

هاي آپارتمانی بعدي این بود که زویا ریموند کـارور را   زویا پیرزاد فرقش با این نویسنده
اول بود کـه تـوي    خوانده بود و تأثیري که از کارور گرفته بود یک تأثیر آگاهانه و دست

هاي بعدي ریمونـد کـارور    رمان اولی هم که نوشت خیلی کمکش کرد؛ اما این نویسنده
اند و نسلی از  دست هم داده به طلبی دست شناسند. تنبلی و جاه اند و نمی ندهرا اصالً نخوا

کـه از سـر    خواهند بدون زحمت و بـدون ایـن   اند که می نویسندگان مدعی پرورش داده
بگیرنـد. (مـدرس صـادقی،     جاي خودشان تکان بخورند، یک اسمی درکننـد و جـایزه   

1393 :108(  
 

  کنم ها را من خاموش می رمان چراغ 1.4
ایـن  اسـت.   کـنم  ها را من خـاموش مـی   رمان چراغي پیرزاد،  گرایانه ترین اثر بوم درواقع مهم

در مورد زندگی چند خانواده ارمنی ساکن آبادان که اغلـب کارمنـد شـرکت نفـت     که  رمان
داسـتان بـه    ي مکتـب جنـوب اسـت.    هاي درخشان در حوزه ، یکی از رمانباشد می ،هستند

شـود و   دار به نام کالریس بیان مـی  سبک زنانه و از زبان شخصیت اصلی داستان، زنی خانه
  دهد. نوشتن قرار می ي ها را سوژه هاي همیشگی زن مشکالت و گرفتاري

 کـه  خیـز  و افت  بی و ساده داستان ندارد. غریبی و مبهم نکته هیچ نامش مانند رمان این
 روز یـک  پایـان  در هـا  چـراغ  کـردن  خـاموش  کـه  رسد می نظر هب عادي و واقعی قدر همان

 دهـد.  مـی  روي 40 ي دهه اوایل آبادان در ها خانه همه مثل اي خانه در و آور مالل و معمولی
 سـاده  روایـت  یـک  ادعاسـت.  بی هم پردازي  داستان و روایت شگردهاي از استفاده در رمان

 دیـدگاهی  بـا  شـخص  اول راوي فرعـی.  پیرنگ چند اضافه به اصلی ساده پیرنگ یک خطی،
 و ساده زبانی با که رئالیستی روایتی قالب در آشنا فضاهاي و معمولی هاي شخصیت محدود
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 خواننـده  و داسـتانی  ادبیات جدي خواننده که هاست ویژگی همین اما شود. می بیان صمیمی
 تالژیکنوسـ  و خوشـایند  حـس  کنـد.  مـی  مـتن  خوانـدن  درگیر اندازه یک به شاید را عادي

 رخ بـه  ادبـی  آفـرینش  بـراي  را رئالیسـم  انـدازه  بی هاي ظرفیت که گرا واقع داستانی خواندن
 کشد. می منتقدانش

 در آبـادان  سـاکن  ارمنـی  خـانواده  دو سـاده  ظـاهر  بـه  روابط و رمان پرداختی از زندگی
 صـنعت  شـدن  ملـی  به مربوط وقایع ي بحبوحه در و خورشیدي 40 ي دهه پایانی هاي سال

 یـاد  وقـایع  ایـن  از زمـانی  تنهـا  داستان، راوي زنانه خاص ذهنیت به توجه با اما است. تنف
 40ي  بـه همـین واسـطه، آبـادان دهـه      گذارنـد.  مـی  تأثیر او خانواده بر نحوي به که شود می

در رمان، پیرزاد داستانش را به همـین  خورشیدي در این رمان حضوري جدي دارد. درواقع 
گی شهري و مدرن، آبادان و مهندسان پاالیشگاه نفت، و زنان متجدد و ریزد. زند نحو پی می

، همان جاي کوچکی که پیرزاد نشان داده خیلی خـوب آن و اجـزایش را    مرفه طبقه متوسط
 یچـه چیـز را از در  شخص اسـت و خواننـده همـه    راوي اول ینکهشناسد. در این رمان، باا می

ها مستقیماً از طریق رفتار و گفتار و فضاسازي  شنود، با تمام شخصیت می راويذهن و زبان 
هـا و   هـا، خیابـان   پیرزاد تبحر خاصی در تصویر کردن مکـان  شود. و ایجاد موقعیت آشنا می

شناسانه مکتب جنوب در این رمـان ظـاهر    ها دارد. در واقع یکی از مضامین اصلی بوم محله
ها در شهر آبـادان بـه    شناسانه است. محله مثابه یک کلیت بوم هم شهر آبادان به شود و آن می

  اند. خوبی ترسیم شده
 فرزنـدش  سـه  و (آرتـوش)  شـوهرش  بـا  کـه  اسـت  ارمنی زنی داستان راوي کالریس،

 بـا  را روزهـایش  کـه  معمـولی  زنـی  کند. می زندگی آبادان بریم معروف هاي خانه از دریکی
 زن نـوعی  نمونـه  کالریـس  کند.  می تقسیم خانه دنینش تمام کارهاي براي آمیز وسواس دقتی
 آرامـش  و نظـم  وقـف  را خـود  زنـدگی  کـه  زنـی  است ایرانی خوانده درس و متوسط طبقه

پرسـد:    مـی  او آمیـز از  لحنـی توقـع   با کالریس همسر خواب، از قبل شب هر کند. می خانواده
 ها دهد که چراغ می میناناط او بار به هر هم کالریس کند؟ و می چه کسی خاموش را ها چراغ

 یـک  همـین  در را دار خانه و زن مادر مقام در کنم. بازتاب زندگی کالریس می من خاموش را

 خـود  از بارهـا  و بارهـا  حـال،  درعـین  و )205- 204: 1382(رحیمیـه،   دیـد.  تـوان  می جمله
 چـه  او کـه  انـد  پرسـیده  خـود  از هرگـز  فرزنـدانش  و خـواهر  مـادر،  شـوهر،  آیـا  پرسد: می
 سـؤال  همـین  دل از درسـت  کالریـس  زنـدگی  تـراژدي  حتـی  یا و تناقض اما خواهد؟ می
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 ایـن  پاسـخ  بـه  رسـیدن  مـاجراي  داسـتان،  چیسـت؟  خواهـد  مـی  او آنچـه  واقعـاً  آید: برمی
  است.		سؤال

توانـد   شخص یعنی کالریس است، خواننده فقـط مـی   راوي اول بر  یهرمان که تکاین در 
تا  خواهد با دیگران فرق داشته باشد کالریس را تماشا کند. کالریس زن متفاوتی است و می

کند؛ اما نویسنده،  جاي دست چپ به دست راستش می اش را به آنجا که به قول آلیس، حلقه
هاي او را مثالً نسـبت   ها و حساسیت هاي گوناگون، حالت الریس در موقعیتبا قرار دادن ک

اندازد کـه آلـیس را    اي می دهد و او را در دام همان توهمات زنانه به امیل سیمونیان نشان می
آل  یـده از کالریـس هـم قهرمـان اصـول و زن ا      ،ترتیب ینا کرد. به ها محکوم می به خاطر آن

کرد در مرکز توجهات امیل قرارگرفته خبر عشـق و   ان که فکر میسازد. درست همان زم نمی
یابیم که به دو چیز  گیریم، درمی می ثر پیرزاد را پیاین اشنود. وقتی  ازدواج او را با ژولیت می

اي کـه در اختیـار دارد و    سخت مقید و متعهد است: یکی همان جـاي کوچـک و محـدوده   
هایش چـه اصـلی و چـه     تکذیب نکردن شخصیت اش به تأیید و دیگري پایبندي سرسختانه

اي. حضور مردان به قوت و قدرت زنان نیست و این بـازهم در قالـب همـان جـاي      حاشیه
گنجد، اما در اینجا هم بـه دنبـال پیـدا کـردن مقصـر و ظـالم و مظلـوم نیسـت.          کوچک می

هایشـان و  هـا و آرزو  شود پیرزاد را به علت نشان دادن زنان این طبقه خاص و گـرایش  نمی
چنانی و پرداختن به جزئیات جشـن و   هاي آن جویند و برگزاري مهمانی هایی که می گاه تکیه

گراسـت، بـه    حتی حضور دختري از نسل جدید (آیه) که از دید ما لـوس و ننـر و مصـرف   
خاطر طبقاتی محکوم کرد و بعد نتایج غیرداستانی و طبقاتی از آن گرفت که برفرض با  تعلق

بـازاري و کاسـب)    ي هآرزو (طبقه متجدد و روشنفکر) و سـهراب زرجـو (طبقـ    پیوند میان
بازاري را نجات داده است یا با مطلق نشان دادن زرجو در پـی تطهیـر طبقـاتی ایـن     ي  هطبق

  .افراد برآمده است
هاي آشناي اجتماعی است کـه بـا پیرنگـی از     رمان در حال بازنمایی یکی از مضمون اما

کنـد و بـا    یمـ ي او حرکـت  پـا  بهگیرد. خواننده پا  کالریس شکل می احساسات و درونیات
 شود. یمي اثر نقش دارند، آشنا بند شکلدر  هرکدامخانواده و دوستان و همسایگان که 

زبان روایتی رمان حائز اهمیت است. گرچه این فضاي  وپردازي و فضاسازي  شخصیت
ایرانی مسبوق به سابقه بوده است (در بیشـتر  ازاین در ادبیات  یشپداستانی و تبعیض طبقاتی 

ي و سـاختار  فضاساز کارهاي احمد محمود، احمد آقائی و اصغر عبداللهی، اسماعیل فصیح)
ی بیشتر دقت کرده است. پارامتر شناخت روانشخصیتی اثر را ملموس کرده، پیرزاد به ساختار 
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و استفاده از نماد براي درونیـات کالریـس    ها پروانهها و آمدن  دیگر در استفاده از حمله ملخ
کنـد.   یمروند خطی را دنبال  و روان و بدون حشو و اضافات. یک ساده است. با نثري زنانه،

ها انعکاس یافته اسـت. ایـن لحـن راوي بـراي      زبان روایت براي بازتاب ذهنیات شخصیت
ایـن منظـر عنصـر     ی اسـت. از شناخت روانرسیدن به درون کالریس است. لحن پیرزاد لحن 

کند. لحن روایت از زبان پیشی گرفته است و نویسنده بیشتر  یمشخصیت نمود بیشتري پیدا 
به روایت داستانی توجه کرده اسـت. طـرح داسـتانی بـا روایـت خطـی زنـدگی کالریـس         

  است. گرفته شکل
 از بعد دیگر باید گفت، رمان جزو ادبیات فمینیستی است. شاید هم ازنظر اجتماعی یـک 

شده است و البته فمینیسـتی در شـکل    مانیفست فمینیسمی است که از ذهن کالریس نوشته 
شرایط دشواري دارند و  مرد محوراجتماعی و فرهنگی. البته واضح است که زنان در جامعه 

  !اند داشتهشده توسط مردان  یفتعردر هر عصر و زمانی یک کارنامه 
خیلی از ما جلوترید. ما تازه باید براي داشتن  ارمنی يها نوراللهی گفت: شما خانم خانم

  )94: 1383 یرزاد،هاست دارید. ما هنوز اول راهیم. (پ بجنگیم که شما مدت یزهاییچ

ي همسو نیستند. در رمـان بـا نمـایی نزدیـک زنـدگی      ا نقطهکالریس و آرتوش در هیچ 
ند، کتابی که روي خوا یمي ساردو را ها کتابکالریس نشان داده شده است. کالریس بیشتر 

است. امـا   زانوزدهیش بزي و شنل سیاه پشت کرده به زنی که روي زمین بارجلد آن مردي 
داند بین عشق و تعهد کدام را انتخاب کننـد!   ینمکالریس از زن مرد قصه متنفر است، چون 

رسـد   اي از احساس مـی  کالریس! او به مرحله متناقضدرست مانند درماندگی و احساسات 
. در هاسـت  تنـاقض آید. کالریس در چند قدمی  ینمهاي ساردو خوشش  یگر از داستانکه د

الفاظ ساده آرتوش یک نوع تحکم مردانه نهفته اسـت... کالریـس یـک شخصـیت خـاص      
ی کالریس پـی  تنگ دلاست. بار رمان بر دوش کالریس است. خواننده به حوزه اضطراب و 

درخت بید را زنـی  «یرهاي او زنانه است. تعب تیح برد. او کانون روایت در داستان است. می
تعریـف   هـا  دوقلـو یی که بـراي  ها داستانزند. و یا  یمبیند که از غصه گیسوانش را چنگ  یم
  )104(همان: » ییریافته او نیستند!تغکند خالی از حس و حال  یم

یده رمان به لحاظ سبک روایی، یک اثر رئالیستی است. رئالیسم به کالریس فردیتی بخشـ 
از نمـود بیشـتري نسـبت بـه      شخص اولعنوان راوي  که خاص زنان است. در وهله اول به

پیـرزاد   گرچـه  تر جلوه کرده اسـت.  ها برخوردار است. حتی از نویسنده مهم دیگر شخصیت
یت کالریس موفق بوده است. اما نکته جالـب ایـن اسـت کـه پیـرزاد بـراي       شخصدر خلق 
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ی اثـر پیـرزاد   شناخت روانکند. اما از بعد  یمهاي کالریس از خود کالریس استفاده  یفکن برون
بـرد. کالریـس    هـا مـی   به ساختار درونی نظر دارد. نویسنده خواننـده را بـه روان شخصـیت   

ي اجتمـاعی و  برخوردهـا ازلحاظ درونیات زن دیروز جامعه نیست، اهل مطالعـه اسـت در   
ی سـرگردانی و اضـطراب   نـوع  بـه برخوردار نیسـت و   نفس دبهاعتماروابط آزاد است. اما از 

  دچار است.
ــره اســت  جاهــایی یکــی دیگــر از فضــاها و  ،کوچــک کــه پیــرزاد در ســاختن آن خب

هـا. وقتـی    دوتایی و چندتایی زنان و چـه تنهـایی آن   هاي هاي زنانه است، چه جمع موقعیت
هـایش و... وقتـی    قضـاوت  ها و رود، با حساسیت کالریس تنهاست و با خودش کلنجار می

سـازد؛   ها نیست کـه فضـا را مـی    کالریس و مادرش و آلیس در کنار هم هستند، فقط حرف
    سازد. ها می ها و دیالوگ حرکتشرایط، طبیعی و نمایشی از مکان، زمان،   پیرزاد ترکیبی

شـویم. بـراي    ي متعددي با هواي گرم و سوزان آبادان نیز روبـرو مـی  درجاهادر داستان 
کند از همسایه جدیـد (امیـل    اند که نینا شروع می کالریس و نینا داخل اتوبوس نشستهمونه ن

  پرسد: سیمونیان) می
از همسایه جدیدت بگو. مگر اسمش سیمونیان نیسـت؟ مگـر زنـش نمـرده؟ و همـین      

هـاي   نـوعی دچـار حالـت    شود که حال و هواي کالریس عـوض شـود و بـه    باعث می
رسـیم؟   قدر گرم بود؟ چرا نمی حوصله شدم؟ چرا هوا این بیخاصی شود: ... چرا یکهو 

  )28(همان: 

هـاي آن توسـط    هـاي معـروف آبـادان و شـرایط و ویژگـی      درجاي جاي رمـان، محلـه  
 گوید: می درجایی آرتوششود. براي نمونه  برده می هاي رمان نام چهره

 ... آبـادان  کیلـومتري  چهـار  گوشـمان.  بغـل  نیسـت.  دور ... کجاسـت؟  شطیط دانی می
 هـم  آب باشد یادت ندارد. برق شطیط چون برویم روز باید ... .ببینی رمتب می خواستی
 اهـ  بچـه  و ندهیم دست یباکس باشد حواسمان باید ... ندارد هم شیک لوله چون برداریم

 فقـط  نـه  فتد.ا یم اتفاق هرروز فاجعه ... تراخم یا یریمگ یم سل یا چون نکنیم نوازش را
 و امـن  و سـبز  آبـادان  دل ور ا،ج ینهم که دور خیلی نه حاال. همین که پیش سال پنجاه
  )136- 137 (همان: مدرن. و شیک

او را کـامالً دگرگـون    ورود خانواده سیمونیان در همسایگی خانواده کالریـس، زنـدگی  
 باشـکوه  روزهـاي  از کالریس با که است رمزآلودي و کند. خانم سیمونیان موجود پیچیده می
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 احساسـاتی  و آرام مـردي  اما پسـرش  گوید؛ دنیا سخن می اطراف به و سفرهایش اش گذشته

را مجذوب  کالریس هم دخترهاي کند. امیلی می مند عالقه خود به کم کم را که کالریس است
 کنـد.  نزدیـک مـی   هم به را خانواده دو آید، می وجود به میان این از که انسی و کند می خویش

 در زنـدگی  بـازنگري  بـه  را کالریـس  اش، داشته نگه مخفی عشق و خانم سیمونیان ي گذشته

 کـار  بـه  اشـتغال گهگـاه   و خـانوادگی  زنـدگی  کرد فکر می همیشه که انگیزد. او خویش برمی

 ازدواج بـا  کـه  اندیشـد  اي می نیافته دست به آرزوهاي کند. اکنون می برآورده را هایش خواسته

 خـانم  ي زنـدگی خـود را درگذشـته    بازتـاب  او .انـد  شـده  سـپرده  فراموشـی  به همیشه براي

  بیند. می	سیمونیان
 بـه  تـوجهش دهـد   ز سوي دیگر، کالریس در سفر کوتاهی که به شهر آبادان انجام می 

 حـد  چه تا آبادان نفت شرکت هاي در خانه زندگی که یابد شود و درمی جلب می بیرون دنیاي

 مسـکونی  سـاختگی مجتمـع   نظـم  ریساست. کال متفاوت شهر هاي محله در سایر زندگی با

با بخشـی از مـردم بـومی     کند، می مقایسه دیگر هاي محله نظمی بی و آشوب با را نفت شرکت
شود. البته آشنایی او صـرفاً دیـداري اسـت و معطـوف شـناخت بیشـتر        شهر آبادان آشنا می

وضعیت خودش است. زیرا او متوجه تمایز طبقاتی میان خانواده خود و مردم بـومی آبـادان   
در  کـه  دنیـایی  یکنواخـت اسـت،   آرام و آبـادان کـه   اي شـرکتی در  خـانواده  زندگی شود. می

خـواهرش سـپري    و بـا مـادر   دیدارهاي همیشـگی  و فرزندانش و همسر و خانه به سیدگیر
و تضـادهاي   هـا  کشـمکش  اش درگیـر  زندگی یکنواخت و دنیاي روزمره در زن این شود. می

 براي حقوق او هاي فعالیت از و رود می همسرش منشی دیدار همین سفر، به است. در درونی

بیـرون   اش شخصـی  زنـدگی  از حبـاب  کـه کالریـس   است دیدار در این«شود.  می زنان آگاه
» .کنـد  پنهـانش اعتـراف مـی    امیـال  به برد و می پی خود درونی هاي به آشوب شود، می کشیده

نمـودار   هم ناچاري و و خشم نشان هم کالریس ي ). گریه131: 1391(نیکوبخت و دیگران، 
   است. قرار بی ارضاي روح راهی براي وجویی دریافتن جست

 و شـده  بیزار خود تکراري و یکنواخت زندگی از کالریس که شود می آغاز بحران ازاینجا
 فقط نداشته توجهی اش درونی نیازهاي و شخصی عالیق گاه به هیچ رسیده که این حقیقت به

 بـه  و نکـرده  فکر خودش به اینکه تا کنون از دیگر هم است. درجایی بوده دیگران خدمت در

 براي کاري را فقط سالگی چه وهشت در سی خودم«است:  ناراحت نبوده، خودش فردیت فکر

نظـر   بـه  کـه  - نـوراللهی   خـانم  دعـوت  با خواهد می ) او179: 1383(پیرزاد، » ام. کرده خودم
 پـرده  و بی دهد پاسخ مثبت زن آزادي و حقوق مدافع انجمن به - است  آل ایده کالریس، زنی
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 در زن را نهـایی  پیـروزي  اثـر،  ایـن  در پیـرزاد « بگویـد. سخن  با همسرش از نارضایتی خود

» گیـرد.  پـی مـی   رمـان  تا آخـر  باظرافت را این جنبه و داند زن می اجتماعی پذیرش مسئولیت
  )166: 1382(اجاکیانس، 

 او افکند. می سایه رمان بر نوراللهی خانم شخصیت کالریس، از بینید پس طور که می همان

تالش  روز هاي جریان در آنان کردن سهیم و زنان زندگی بهبود ايخانمی استثنایی است که بر
 کـه درگیـر   زنـانی  براي و کند می و خواستی، براي زنان سخنرانی طمع هیچ بدون او کند. می

 را آن دارد کالریس سـعی  هایی که انگیزه گوید؛ سخن می دیگر چیزهایی از هستند، روزمرگی

  بگیرد: فاصله اش روزمرگی از تا کند درك
 هم حال بااین من. خود مثل بچه. سه و دارد شوهر دانستم می بود. الیقی زن نوراللهی خانم

 سالم جواب کردم؟ چه می کار خانه از غیر من داشت. فعالیت اجتماعی و هم کرد می کار

  )78: 1383است. (پیرزاد،  زن الیقی نوراللهی خانم فکر کردم و دادم را سرپیشخدمت

هـاي سـازمانی    دانیم که خانه از محله بوارده کمتر سخن رفته است. فقط میدر این میان 
اي بـه   ي بوارده، بایـد در اینجـا اشـاره    اما جدا از محله شرکت نفت در این محله قرار دارند.

اسـتفاده از   ،در زبـان داسـتان   درواقـع زبان و اصـطالحات جنـوبی آمـده در رمـان بکنـیم.      
دادن بـه   فـرض  پیشیا  زمینه پیشدر آبادان بدون هیچ اصطالحات رایج مخصوص آن دوره 

اسـتفاده   »ترولی و بسکت«مثالً جایی در داستان از اصطالحات و کلمات  باشد. مخاطب می
یا مـثالً جـایی از    کند. استفاده می دستی چرخاز کلمات سبد و و آید  می ترش پایینکند و  می

گوید شکالت کدبري. اگر نویسـنده ماننـد    دیگر می درجاییکند و  ي دیري استفاده می کلمه
 ددا (شکالت) در مورد دیري هم این کار را انجـام مـی   کدبري با آوردن یک کلمه قبل از آن

را در  عفشد. کـه ایـن ضـ    می تر قضیه براي مخاطب روشن ،گفت خرماي دیري و مثالً می
  .داردي تا حدهاي آبادان نیز  محله هاي نامفضاسازي و نمایش فضا و 

 ایرانی شاغل کارمندان است. در رمان با بیشتر نفت صنعت مثبت هاي  بازتاب رمان این در

جلسـاتی   بـا همکـارانش   دارند. آرتـوش  روشن تفکراتی که کنیم نفت برخورد می شرکت در
 اش استفاده کنـد  بیند از رتبه عنوان الزم نمی هیچ دارند و به برابري به سیاسی دارند. آنان اعتقاد

 نشین آبادان برود. تا به محله اعیان
 در بـالطبع  و جنـوب  مـردم  زنـدگی  در نفـت  صـنعت  مثبـت  هـاي  بازتـاب  از دیگر یکی

 ایـوبی  محمـد  اسـت.  انگلیسـی  زبان آموختن گوییم آن سخن می تر از بیش ما که هایی داستان

  گوید: می باره دراین
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 مهمانـان  خود سالح با تا شدند مجهز انگلیسی به باسوادترها مخصوصاً آبادان بیشتر مردم

 مخصوصـاً  - مـردم   انگلیسـی  یـادگرفتن  هم اینجا پس زبانشان الاقل برآیند. از ناخوانده

 و زبـان  کـه  داریـم  و به آگاهانی اشارت من به گمان است بوده دفاع نوعی - آبادان  مردم
 فارسـی  کار ادبیـات  در و دشمن گرفتند کف از سالحی مثل دست در را انگلیسی ادبیات

 دهنـد.  مـرگ نجـات   از هسـت  و بـود  آن حق که چنان را داستانی ادبیات تا صرف کردند
  )37: 1388(ایوبی، 

  گذرانیم: بازتاب این رفتار مردم را در رمان ازنظر می
ها؟ توي آبادان کسی را پیـدا   بازگفتید هلو؟ ما که انگلیسی نیستیم؟... بازگیر دادي به بچه

وقـت! آلـیس اداي    پرانی. من؟ هیچ خودت هم مدام انگلیسی میکنی که نگوید هلو؟  می
شـده، آلـیس رفتـه هوسـپیتال... ایتوزنـان تویسـت        مادر را درآورد: فن آشپزخانه خراب

تنـی شـوزهاي آرمـن     ...ها مواظب باشید از بایسیکل نیفتیـد  نداشت رول خریدم... بچه
 )71کهنه شده... (همان: 

 آبـادان  نفـت  صـنعت  در شـاغل  مردم میان در رایج بیگانه و انگلیسی واژگان از پر داستان

 هـالی  یـاردلی،  اسمارتیز، اید، کول سینگورینگ، استور، چیپس، اند واژگانی چون: فیش است.

 بـاکس،  جـوك  گـاراژ،  کـالب،  بـوت  ورنی، گرید، فیدوس، سینیوره، کلنیکس، انکس، برانژ،

کـار   بـه  فارسـی  و عبـارت  جمـالت  در ایـن واژگـان   روم. تمام لیوینگ داشتن، آف ایمپرسد،
  است:	رفته

هاي انگلیسی رفته سرکشی تأسیسات یادم نیست کجا. سـرکارگر مـثالً    یکی از مهندس
 Tell them to«هاي مهندس بوده براي کارگرهـا مهنـدس انگلیسـی گفتـه      مترجم حرف

bend the pipes «  رو  هـا  سرکارگر برگشته سر کارگرها داد زده: آهاي ولک! گفـت پایـپ
  )72بندش کن. (همان: 

 مثبـت  تـأثیرات  با ساخته فراهم کارمندانش براي نفت شرکت که خدماتی داستان طول در

 اعضـا  فرستادن قبیل از شده است. مواردي کشیده تصویر به آنان هاي حال خانواده رفاه در آن

 باشگاه، استخر، از استفاده کارمندان به مجهز جهت تحصیل، دادن منازل انگلستان به شاغلین و

  )78رایگان. (همان:  صورت به اتوبوس سرویس
خوبی به تصـویر   هاي رمان این است که توانسته است فرهنگ آبادان را به یکی از ویژگی

 ایـن  در نفت صنعت دیگر هاي بازتاب از سال ي تازه هاي با فیلم شرکت نفت سینمايبکشد. 
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 ماننـد  شـهري  در خصوص به و ردمان جنوببراي م ها سال آن در سینما به رفتن رمان است.

  شد: می فرهنگ محسوب یک آبادان
 خیلـی  هنـوز  کـه  را دوقلوها جمعه بود. هر دیروز همین انگار گذشتیم. تاج سینما از جلو

 برگشـتن  وقـت  تـاج ...  سـینما  آوردم مـی  را آرمن و مادر گذاشتم پیش بودند می کوچک

  )191(همان:  .کرد می تعریف باره و سه دوبارهتا آخر  اول از را فیلم دستم توي دستش

  که: یا این
 وقت این عرب. بیشتر مردم، بود. همه درازي صف گیشه گذشتم. دم رکس سینما جلو از

 بـردم  را بـود دوقلوهـا   بندانگشـتی  تام فیلم سینما ي آینده برنامه سرکار نبودند؟ چرا صبح

 سـینماي  گفـت  تا بعد شب نیامد. ما با و هاست مال بچه گفت: آرمن بندانگشتی، تام فیلم

 نزنیـد  غـر  شـدن  فردا صبح سر بیـدار  که شرطی به گفتم: آورده تارزان فیلم نفت باشگاه

  )228برمتان. (همان:  می

 زنـدگی  سطح تفاوت جنوب، مردمان زندگی در نفت صنعت منفی هاي بازتاب از اما یکی

 بود: نفت شرکت با کارمندان شاغل در کارگران

 و شـهر  وضـع  و شـرکت  تأسیسـات  وضع بین فاحشی تفاوت شرکت عملیات مراکز در
 انتقـاد  درصـدد  شـرکت  خـود  خـارجی  کارمندان وقت و هر مردم وجود داشت زندگی

 وضـع  عظیمش تأسیسات در مجاورت نیست که شرکت شایسته براي گفتند می و برآمده

 ایـن  در نباید زیاد ما گفت: جواب می شرکت در کند تحمل را شهر مردم زندگی بار وقت

مـا   از کمـک بیشـتر   کنیم انتظار مردم حال به کمک کمی اگر هرحال به و شویم وارد کارها
شـرکت باشـد.    عملیـات  الزمه آنچه مگر نکنیم کاري هیچ است بهتر پس خواهند داشت

  )70: 1353(روحانی، 

  است: مشهود کامالً نفت کارمندان و بومیان زندگی تضاد منفی در رمان بازتاب
 همیشه مثل آبی بزرگ در بست، بن ي کوچه ته راست. به سرگرداندم تاج، سینما به نرسیده

 است اي محله آبی در پشت بودم شنیده بود. پاسبانی ایستاده دم در مثل همیشه و بود بسته

 شـاید  آبـی  در پشـت  هـاي  زن خانـه.  دکـان و  خانه و مغازه و قهوه با ها کویتی بازار شبیه

 را در آبـی  پشـت  خواسـت  دلم می همیشه گذاشتند. نمی بیرون محله این از پا سال به سال

 تفـاوت قسـمت   از بـار  هـر  و بودم آبادان سال همه است. ... این محال دانستم می و ببینم
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 پـا  ناگهـان  وعلـف  آب بـی  بیابـانی  از انگـار  کـردم.  مـی  تعجب باقی شهر با نفت شرکت

 )222: 1383(پیرزاد، توي باغ سبز.  گذاشتیم می

 عمـل  مهـارت  با روزگار آن آبادان کردن تصویر در نویسنده گفت توان می دلیل همین به
شـود کـه برخـی     آورد و ایـن باعـث مـی    کم می ها فضاسازيهم در  گاهی البته است. کرده

مسئله است که خود نویسنده آن تصاویر  و این به خاطر این نصفه بمانند هایش تصویرسازي
  .شود غافل مینوعی  بهاز مخاطب  وبیند  یرا م

 

  گیري . نتیجه5
نویسندگان مکتب جنوب، آینه تمام نماي نویسندگانی هستند که میـل دارنـد بـا رجـوع بـه      

بوم خودشان، مـردم و زبـان و زمانـه خـودش را در آثارشـان بازتـاب دهنـد. منیـرو          زیست
دت در آثارش این محیط و عناصـر  ش مثابه یکی از اعضاي مکتب جنوب، به پور هم به روانی

بومی آن را بازتاب داده است. درواقع بخش بزرگی از آثار او در جهت کشف و آشـکارگی  
هویت زنان و دفاع از حقوق آنان با تأثیرپذیري از فرهنگ بومی به نگـارش درآمـده اسـت.    

فـی و  شناسـانه و عر  پور سعی کرده اسـت بـا بازنمـایی تمـام عناصـر جامعـه       درواقع روانی
اجتماعی محیطش، عالوه بر خلق یک داسـتان زیبـا و خالقانـه، نقـدي هـم بـر ایـن نـوع         

نویس خـالق اسـت کـه بـه      مردساالري مسلط داشته باشد. وي پیش از هر چیز یک داستان
بینی مردم جنوب کـه بـا دریـا و خورشـید      دهد تا در آفاق جهان اش اجازه می تخیل گسترده

طـور زنـده و    ترین رمانی که این نـوع عناصـر را بـه    ق شود. مهمي تنگاتنگ دارند، غر رابطه
  .است اهل غرقخالقانه در خودش یکجا جمع کرده است، رمان 

هاي نویسندگان معاصر مکتب جنـوب، حفـظ اصـالت     ترین تالش تردید یکی از مهم بی
تـرین   ي جنوب است. در ایـن میـان، یکـی از مهـم     بوم ویژه محیط، زبان و گویش و زیست

تردید زویا پیرزاد اسـت. پیـرزاد کـه اصـالتاً      ي مکتب جنوب بی ویسندگان معاصر در حوزهن
ي نفتی آبادان،  هاي ساکن جنوب در منطقه پردازي اقلیت ارمنی ارمنی است، از خالل روایت

ویژه محیط آبادان را بـه تصـویر بکشـد. سـبک او      خوبی محیط خوزستان به توانسته است به
هاي زنانـه و   پور که رئالیسم جادویی است، رئال است. او راوي محیط یبرخالف منیرو روان

اي است که  شان، سکون و آرامش است. او نویسنده کوچکی است که تنها خصلت و ویژگی
هاي کوتاهش تبـدیل کنـد.    ها و داستان کند زن بودن را به یکی از مسائل مهم رمان سعی می

گـران   ا اغلب آثار او موردتوجه منتقـدین و پـژوهش  که آثار کمی نوشته است، ام باوجود این
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کند با ادبیاتی آرام و  حاشیه که سعی می اي است بی ي داستان قرارگرفته است. نویسنده حوزه
  متین، زن بودن را در این جهان پرتالطم به تصویر بکشد.

توجـه  کنـیم م  هاي هر دو نویسنده زن نگاه می در واقع وقتی با رویکردي تطبیقی به رمان
پور عموماً به دلیل اینکه نویسـنده خـود از محـیط جنـوب برخاسـته       شویم که آثار روانی می

گرایی در آثارش پرداخته اسـت. امـا در آثـار پیـرزاد اگـر چـه        است، بهتر به بازنمایی بومی
نویسنده خود متولد آبادان و محیط جنوب است، اما رویکردش به محیط گویی به مثابه یک 

گرایانه زیادي وجود دارند، اما در یک  است. هر چند در آثار پیرزاد عناصر بوم طرف ناظر بی
تر عمل کـرده اسـت. در    گرایانه موفق پور در زمینه بازنمایی عناصر بوم رویکرد تطبیقی روانی

انـد. امـا در    شناسـانه  ها همگی عناصري بـوم  ها و خصوصیت ها، مکان پور موقعیت آثار روانی
هـا نـه از مردمـان عـادي      بینـیم و شخصـیت   شناسانه مـی  هایی بوم صرفاً مکان آثار پیرازد، ما

  سرزمین جنوب بلکه عمدتاً مهندسان و کارگزاران شرکت نفت هستند.
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