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تشبیه در اقلیمِ داستان
(بررسی تشبیهات اقلیمی در داستانهای پنج حوزة اقلیمینویسی ایران)
رضا

صادقی شهپر

چکیده
بیگمان ،محیط زندگی هنرمند بر ذهن و زبان و بهتبعِ آن ،بر بسیاری از شگردهای بالغی و ادبی
بازتاب یافته ،در آثارش تأثیر مینهد .از همین روی در بررسی داستانهای اقلیمی ،با تشبیهاتی روبهرو
هستیم که رنگوبویی کامالً اقلیمی دارند و متأثّر از عناصر بومی یک منطقه و زاییدة ذهنی هستند که
انسی دیرینه با این عناصر بومی داشته است .در تشبیه اقلیمی ،مشبّهبه ،یک عنصر اقلیمی است که از
طبیعت بکرِ بومی یا دیگر عناصر بومی مرتبط با اقلیمی که داستان در آنجا میگذرد ،گرفته شده است.
مقایسة این تشبیهات در داستانهای اقلیمیِ حوزههای پنجگانة شمال ،جنوب ،خراسان ،کرمانشاه و
آذربایجان ،جالب و نشانة تمایز سبکی و فضای اقلیمی داستانها است .مقاله حاضر در پی نشان دادن
اینگونه تفاوتها و تمایزها در تشبیهات بهکاررفته در داستانهای اقلیمی بهعنوان یک خصیصة سبکی
برجسته است و میخواهد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا میان تشبیهات بهکاررفته در
داستانهای اقلیمی مناطق مختلف ،تفاوتی هست و میتواند یک ویژگی سبکی خاص و متمایزکنندة
داستانهای اقلیمیِ مناطق مختلف بهشمار آید؟ چنانکه از بررسیها برمیآید این تفاوت و
تمایزگذاری بسیار محسوس است و تشبیه اقلیمی ،عنصری اصیل و مستقل و تمایزگذار در داستانهای
اقلیمی بهشمار میآید.
کلیدواژه :داستان اقلیمی ،تشبیه اقلیمی ،حوزههای اقلیمینویسی ،عناصر طبیعت

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان
تاریخ وصول 9910/20/22 :ـ پذیرش نهایی9910/99/29 :

r.s.shahpar@gmail.com
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 -6مقدمه
تأثیر محیط و آب و هوا بر روحیّه و اخالق مردمان و حتّی پیدایش و پیشرفت
دانشها و هنرها ،بیش وکم پذیرفتنی و ثابت شده است .ابن خلدون در قرن هشتم
هجری پیشتر از همة محققان و نظریهپردازان غربی سدههای اخیر ،به این موضوع
پرداخته است .او بر آن است که آب و هوا و محیط اقلیمی نهتنها بر ظاهر افراد و
اخالق و عادات مردمان تأثیر مینهد بلکه در پدید آمدن و پیشرفت علوم ،تمدّنها،
معماری و هنر نیز مؤثّر است (ابن خلدون.)952-903 /9 ،9931 ،
باید این حقیقت را بپذیریم که ذهن و زبان هنرمند هم از این تأثیرپذیری از محیط
بهکاررفته در آثارش هم بازتاب ناآگاه ـ و گاه آگاهانه ـ محیط طبیعی و اجتماعی
اوست .این تأثیرپذیری از محیط را در بسیاری از اشعار شاعران پارسیگوی کالسیک
و نو ،از عنصری گرفته تا شاعران سبک هندی که به استفاده از تشبیهات و استعاراتی
در پیوند با حرفه و شغل و مقام اجتماعی و طبقاتیشان دست زدهاند ،میتوان مشاهده
کرد ،و نیز در شعر شاعرانی چون نیما و منوچهر آتشی که عناصر بومی و محیطی در
آنها بازتابی چشمگیر دارد .همة اینها ،نشاندهندة ارتباط تنگاتنگ مسائل هنری با
تجربه ها و مشاهدات فردی از محیط زندگی و تأثیرپذیری از زیستبوم است .هم از
این نوع است پاسخ ابن رومی شاعر ،به کسی که بر او خرده گرفت که چرا تشبیهاتش
به زیبایی تشبیهات ابنمعتز نیست ،و او از ارتباط شعر ابنمعتز با زندگی درباری و
خلیفه زاده بودنش سخن گفت و زیبایی تشبیهات او را به اسباب خانهاش پیوند داد و
گفت که ابن معتز اثاث خانة خویش را وصف کرده است( زرّین کوب.)31 :9982 ،
این گفتة ابنرومی تقریباً شبیه همان سخن خاقانی است که در جواب تعریض مالمتگر
خود که عنصری را به داشتن « نظم روان» بر او برتری داده بود چنین گفت:
به معشوق نیکو و ممدوح نیک

غزلگو شد و مدحخوان عنصری
(خاقانی) 120 :9982 ،
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و تجربه های زندگی برکنار نیست و در این میان ،بسیاری از شگردهای بالغی و ادبی
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بنابراین تردیدی نیست که محیط زندگی شاعر و نویسنده بر ذهن و زبان و بهتبعِ
آن ،بر بسیاری از شگردهای بالغی و ادبی بازتابیافته در آثارش تأثیر میگذارد .از
همین رو در بررسی داستانهای اقلیمی به تشبیهاتی برمیخوریم که بدون شک از
عناصر محیطی و اقلیمیِ منطقهای خاص متأثّرند که با ذهن و اندیشة نویسندة همان
اقلیمِ خاص نیز سازگارند و در همان حال ،با تشبیهات بهکاررفته در داستانهای اقلیمی
مناطق دیگر متفاوت هستند .پس در کنار دیگر مشخّصهها ،صور خیال اقلیمی را نیز
باید از ویژگیهای داستان اقلیمی بهشمار آورد که مقایسة آنها در داستانهای
اقلیمهای مختلف ،میتواند جالب و نشانة تمایز سبکی باشد.
این مقاله در پی نشان دادن اینگونه تفاوتها و تمایزهای سبکی نشأت گرفته از
تشبیهات اقلیمی و محیطی در داستانهای اقلیمی است و میخواهد به این پرسش
اصلی پاسخ دهد که آیا میان تشبیهات بهکاررفته در داستانهای اقلیمی مناطق مختلف
تفاوت وجود دارد و آیا آن میتواند یک خصیصة سبکیِ متمایزکنندة داستانهای
اقلیمیِ اقلیمهای گوناگون باشد؟
توضیح این نکته در اینجا ضروری است که بهسبب توصیف مستقیم و زبان ساده و
بهدور از استعاره و نماد در بیشتر داستانهای اقلیمی ،آرایة تشبیه ،تنها شگرد ادبی است
که به شکلی گسترده در آنها بازتاب یافته و از زبان ادبی و استعاری در این گونه
داستانها کمتر استفاده شده است .همچنین در داستانهای اقلیمی ،بیشتر تشبیهات از
نوع اقلیمیاند و کمتر با تشبیهات غیراقلیمی روبهرو هستیم؛ بهطوری که حتی گاه در
یک داستان اقلیمی ،هیچ تشبیه غیراقلیمی وجود ندارد ،یا اگر هست بسیار ناچیز است
و همین مسأله ،نگارنده را بر آن داشته است که در تعریف داستان اقلیمی ،صور خیال
اقلیمی (تشبیهات اقلیمی) را هم یکی از ویژگیهای آن بداند ،چیزی که در هیچیک
از تعاریف صاحبنظران از داستان اقلیمی نیامده است .از اینرو در این پژوهش به
حضور بسیار کمرنگ و گاهگاهیِ تشبیهات غیراقلیمی در برخی داستانها اعتنایی
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نکرده و تنها به تشبیهات اقلیمی پرداختهایم که در فضاسازی ،مؤثر و هماهنگ با
حالوهوای اقلیمی و روستایی داستانها بودهاند.

-1پیشینة پژوهش
تشبیه اقلیمی یا صورخیال اقلیمی ،اصطالحی است که پیش از این کمتر بهکار رفته
است و طبیعتاً دربارة صور خیال اقلیمی هم کار مستقلی انجام نشده است و حتی در
مقاالت و کتابهایی که دربارة ادبیات اقلیمی نوشته شده ،به صورخیال اقلیمی
نپرداختهاند؛ اما در این میان باید از مباحثی یاد کرد که محمدرضا شفیعی کدکنی در
سپاهی و لشکری تصاویر غنایی و چگونگی بازتاب طبیعت در شعر شاعران قرن چهارم
و پنجم می آورد و در همان حال با اذعان به گستردگی و تنوع جغرافیایی محل زندگی
شاعران ،از فقدان رنگ محلّی و اقلیمی در شعر و خیالهای شعری این دوره -به جز
برخی موارد نادر -سخن میگوید ( ر.ک :شفیعی کدکنی.)912-212 :9980 ،
همچنین مشتاقمهر و صادقی شهپر ( )9981در دو مقاله به نام «ویژگیهای اقلیمی
در داستاننویسی شمال ایران» و «ویژگیهای اقلیمی و روستایی در داستاننویسی
خراسان» ،در بحث از صور خیال اقلیمی بهعنوان یک مشخصة بارز در داستانهای
اقلیمی این مناطق ،بهصورت کوتاه متعرّض این موضوع شده و بدان اشاره کردهاند .در
دو مقالة مذکور ،این موضوع برای نخستین بار در قالب چند مثال و نمونه ،فقط طرح
شده و در کنار دیگر ویژگیها ،صور خیال اقلیمی هم یکی از ویژگیهای داستان
اقلیمی دانسته شده و به دستهبندیها و مقایسههای گسترده و دقیقتر پرداخته نشده
است.
نوری و قرهخانی ( )9912هم در مقاله «تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و
جنوب ایران» به مقایسه و بررسی داستانهای جنوبیِ «تنگسیر» و «انتری که لوطیاش
مرده بود» از صادق چوبک« ،همسایهها» از احمد محمود« ،اهل غرق» و «کنیزو» از
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کتاب گرانسنگِ «صور خیال در شعر فارسی» دربارة صبغة اشرافی صور خیال و رنگ
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منیرو روانیپور و داستانهای شمالیِ «دختر رعیت» و «مهرة مار» از محمود اعتمادزاده،
«طرحها و کالغها» از محمود طیاری« ،آتش بدون دود» و «مکانهای عمومی» از نادر
ابراهیمی پرداختهاند .نویسندگان ،تشبیهات اقلیمی را در پنج نوع دستهبندی کردهاند؛:
.9تشبیهات برگرفته از دریا.2 ،پوشش گیاهی منطقه.9 ،آبوهوای منطقه.4 ،فرهنگ،
آداب و رسوم ،خوراک و پوشاک و ساختوساز منطقه .5 ،حیوانات و جانوران
خاص منطقه.
گذشته از اینکه دو داستان مهرة مار و مکانهای عمومی ،نه اقلیمیاند و نه مربوط
به اقلیم شمال ،در دستهبندی و تشخیص تشبیهات اقلیمی هم تداخلها و اشتباهاتی -نه
چندان اندک -رخ داده است که برای مستدل کردن این سخن ،تنها به ذکر چند نمونه
بسنده میکنیم ،از جمله :تشبیه به لیفه تنبان ( ،)984زردچوبه و روغن از جوش افتاده
(ص  ) 985جزوِ تشبیهات برگرفته از فرهنگ وآداب و رسوم و خوراک و پوشش
منطقه جنوب آمده است؛ درخت تنومند و کهربا ( )980جزو تشبیهات برگرفته از
پوشش گیاهی منطقه ترکمن صحرا (شمال) ،عطر اسفند ،خورشید و چشمه ()983
جزو تشبیهات برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم و مشاغل ترکمن صحرا و گربه و
سگهای پیر ( ،)919گوسفند و گاو ( )919جزو تشبیهات برگرفته از جانوران خاص
منطقه شمال بهشمار آمدهاند .همچنین مشبهٌبههایی مانند مرغ حق ،بال تذرو (،)988
سرخی آلبالو ( )981و ریزش بهمن در کوهسار ( )912از جمله تشبیهات اقلیمی شمال
دانسته شده است ،در حالی که هیچیک از آنها نمیتوانند تشبیه اقلیمی و متمایزکنندة
یک اقلیم از اقلیمی دیگر در داستان باشند و در شمال و جنوب یکساناند و نیز
ارتباطی با دستهبندیهای پنجگانة نویسندگان مقاله ندارند.
تفاوت پژوهش ما با پیشینههای مذکور آن است که اوالً داستانهای پنج حوزة
اقلیمینویسی ایران (شمال ،جنوب ،خراسان ،کرمانشاه و آذربایجان) را در یک
محدودة تاریخی مشخص بهطور کامل بررسی کرده و پس از مقایسه صور خیال
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بازتابیده در آنها ،در چشماندازی گسترده و روشن به یک تقسیمبندی دقیقتر و
ظریفتر و در همان حال جامعتر ،از تشبیهات اقلیمی پرداختهایم.

 -1تعریف داستان اقلیمی
داستانهای اقلیمی در زبان التین معموالً به نام ( Regional novelرمان محلّـی
یا ناحیهای) یـا ( Local color writingنوشـتة محلّـی) خوانـده مـیشـوند .در همـة
فرهنگها و دایرةالمعارفهای ادبی در تعریف داستان اقلیمی عموماً بـر وجـود عناصـر
مشترکی همچون فرهنگ و معتقـدات مردمـی ،آداب و رسـوم و ویژگـیهـای محـیط
 )943 :9933و در تعریف آن گفتهاند :داستانی است کـه در صـحنه و زمینـة آن ،غالبـاً
آداب و رسوم و سنّتها ،لهجه و گفتار محلّی ،پوششها ،فولکلـور و حتّـی شـیوههـای
تفکّر و احساس مردم یک منطقه نشان داده میشود؛ بهگونهای که این عناصر ،متمایز و
مشــخّصکننــدة یــک اقلــیم خــاصانــدAbrams,1993:p.107( .؛ baldick
.),1990:p.142
با توجه به ویژگیهای اقلیمی بازتابیافته در داستانهای اقلیمی معاصر ایران ،در
تعریف داستان اقلیمی میگوییم« :داستانی است که به سبب بازتاب گستردة عناصر
اقلیمی و محیطی  -به دو شکل تزئینی و پویا  -در طی حوادث و ماجراها ،رنگی محلّی
و بومی دارد و متعلّق به ناحیهای خاص و متمایز از دیگر مناطق است و این عناصر
بومی و محیطی عبارت اند از :فرهنگ مردم؛ شامل معتقدات و آداب و رسوم ،مشاغل
و حرفهها ،شکل معماری منطقه ،خوراکها ،پوششها و زبان محلّی(لهجه و ساختار
زبانی ،واژگان و اصطالحات محلّی ،ترانهها و سرودها) ،شیوة معیشتی ،اقتصادی و
تولیدی ،مکانها و مناطق بومی ،توصیف محیط و طبیعت بومی ،صور خیال اقلیمی
(بومی) ،تحوّالت و جنبشهای سیاسی و اجتماعی منطقه» (صادقی شهپر.)93 :9981،
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طبیعی و بـومی تأکیـد شـده اسـت (ر.ک :گـری232 :9982 ،؛ میرصـادقی و ذوالقـدر،
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ذکر این نکته ضروری است که مراد از «اقلیم» در ایـن مقالـه ،منطقـه و ناحیـهای
خاص با آبوهوا و طبیعت بومی ویژهای است که مشخّص و متمـایز از دیگـر اقلـیمهـا
است و از این نظر ،جمع بین دو معنای اقلیم؛ یعنـی والیـت ،کشـور ،ناحیـه و آبوهـوا
میباشد.
جامعة آماری این مقالـه ،داسـتانهـای اقلیمـی پـنج حـوزة اقلیمـینویسـی شـمال،
جنوب ،خراسان ،غرب (کرمانشاه) و آذربایجان از مشروطه تا انقالب اسـالمی اسـت و
شواهدی که برای تشبیهات اقلیمی ذکر شده ،مستخرج از همین داستانها است و شمار
آنها به بیش از صد رمان و مجموعـه داسـتان مـیرسـد کـه در ایـن پـژوهش بررسـی
شدهاند.

 -1تشبیه اقلیمی چیست؟
در داستانهای اقلیمی با تشـبیهاتی روبـهرو هسـتیم کـه رنـگوبـویی کـامالً اقلیمـی
دارند و متأثّر از عناصر بومی منطقه اند و زاییـدة ذهنـی هسـتند کـه انسـی دیـرین بـا آن
عناصر بومی داشته است و ما اینگونه تشبیهات را «تشبیه اقلیمی» مینـامیم .بنـابراین در
تعریف آن میتوان گفت :تشبیهی است که مشبّهٌبه آن ،یک عنصر اقلیمی اسـت کـه از
طبیعت بکرِ بومی یا دیگر عناصر بومیِ مرتبط با اقلیمی که داستان در آنجـا مـیگـذرد،
گرفته شده و با فضای اقلیمی داستان هماهنگ است .از ایـنرو در داسـتانهـای اقلیمـی
معاصر ایران در یک تقسیمبندی کلّی ،دو نوع تشبیه اقلیمی وجـود دارد کـه مـا از ایـن
پس با نام تشبیه نوع «الف» و تشبیه نوع «ب» از آنها یاد خواهیم کـرد و بـه شـرح زیـر
است:
الــف .تشــبیهات برگرفتــه از طبیعــت بکــر و بــومیِ ناحیــهای کــه داســتان در آنجــا
میگذرد.
ب .تشبیهات برگرفته از عناصر روستایی که مرتبط با فضای اقلیمی داستان است.
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در تشبیهات گونة (الف) ،یک طرف تشبیه (مشبهٌبه) همیشه یکی از عناصـر طبیعـت
بومی غالب منطقه است؛ نظیر نخل و نخلستان در داستانهای جنوبی و جنگل و شالیزار
در داستانهای شمالی .در تشبیهات نوع (ب) نیز یک طرف تشـبیه (مشـبهٌبـه) ،یکـی از
عناصر مرتبط با روستا و زندگی روستایی است؛ نظیر حیوانات و سایر عناصر روستایی.
ال
تفاوت اساسی این دو نـوع تشـبیه در آن اسـت کـه تشـبیهات نـوع (الـف) کـام ً
خاص یک منطقه و بومی همان اقلیماند؛ مثالً ما در داستانهای اقلیمی شـمال هـیچگـاه
نمیبینیم که چیزی به نخل یا خرما تشبیه شده باشد ،بلکه برنج و شـالیزار طـرف تشـبیه
واقع میشود؛ از اینرو این نوع تشبیهات سبب تمـایز سـبکی و اقلیمـی در داسـتانهـای
ی
اقلیمی و روسـتایی داسـتان هـا هسـتند ،در نـوع خـود ،اقلیمـی یـا بهتـر بگـوییم اقلیمـ ِ
روستایی اند ولی غالباً نظیر آنها را در داستانهـای اقلیمـیِ روسـتایی دیگـر منـاطق نیـز
میتوان دید؛ مثالً تشبیه چیزی به گاو یا دیگـر حیوانـات موجـود در روسـتا موضـوعی
است که تقریبا در همة داستانهای اقلیمی مشترک است .البته باید توجه کنیم کـه ایـن
هر دو نـوع تشـبیه (الـف و ب)کـه مـا آنهـا را تشـبیهات اقلیمـی و روسـتایی نامیـده و
بهعنوان یکی از عناصـر اقلیمـی در داسـتانهـا بـهشـمار آوردهایـم ،در داسـتانی بـهکـار
میروند که فضای آن داستان کامالً اقلیمی است و متناسـب بـا همـان فضـا و تنیـده در
پیکرة داستاناند ،نه عنصری تصنّعی و وصلهای نـاجور و اضـافی بـرآن ،و نیـز اینکـه از
بسامد باالیی برخوردارند وگرنـه بازتـاب گـاهگـاهی و تصـنعی آنهـا در داسـتانهـای
غیراقلیمی نباید ما را به چنین گمانی بیفکند؛ زیـرا محـیط اقلیمـی و زیسـتگاه بـومی بـر
ذهن و زبان داستاننویس چنان تأثیری میگذارد که در بسیاری از موارد ،یک نویسنده
ناآگاهانه از واژگان و صور خیالی استفاده میکند که ملموسترین چیز در ذهن اوست
و با محیط بومی داستانش هماهنگی کامل دارد و سبب تمایز آن داستان از داستانهـای
سایر اقلیمهاست؛ چنانکه در مناطق کویری ،بسامد کلماتی مانند بیابان ،خار و گـونن و
در مناطق شمالی و پرباران ،جنگل ،آب و رود ،زیاد است.
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مناطق مختلف هستند .اما تشبیهات گونة (ب) از آن جهت که کامالً متناسب بـا فضـای
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اکنون به ارائة شواهد و نمونههایی از تشـبیهات اقلیمـی مسـتخرج از داسـتانهـای
اقلیمی پنج حوزة اقلیمینویسی ایران میپردازیم .روش کار چنـین اسـت کـه -در حـدّ
گنجــایش ایــن پــژوهش -مثــالهــایی از هــر دو نــوع تشــبیهات گونــة (الــف و ب) از
داستانهای اقلیمی حوزههای پنجگانه ذکر شده تا تمایز آنها آشـکارتر شـود .از آنجـا
که بیشتر تشبیهات بـهکاررفتـه در داسـتانهـای اقلیمـی کرمانشـاه و آذربایجـان از نـوع
«تشبیه اقلیمیِ روستایی» (نوع ب) است ،آنها را در بخش تشبیهات روستایی آوردهایم
و سه حوزة شمال ،جنوب و خراسان را در بخش تشـبیهات اقلیمـی برگرفتـه از طبیعـت
بومی (نوع الف) بررسی کردهایم و نیز تشبیهات اقلیمیِ روستایی این سه حوزه در کنار
تشبیهات دو حوزة کرمانشاه و آذربایجان آورده شده است تا جنبههای مشـترک آنهـا
در این نوع تشبیهات (نوع ب) روشنتر شود.

 -1تشبیهات اقلیمی مرتبط با عناصر طبیعت بکر و بومی (نوع الف)
همانگونه که پیشتر گفته شد ،در تشبیهات اقلیمی ،یک طرف تشبیه (مشبهٌبه)
همیشه یکی از عناصر طبیعت بومی غالب منطقه است و همین امر همچون مُهرِ نشانی
است که تعلق داستان را به یک اقلیم خاص نشان میدهد .این عناصر بومی در
داستانهای اقلیمی شمال ،غالباً شالیزار ،برنج ،جنگل ،دریا و دیگر عناصر مرتبط با
آنها است .در داستان های جنوبی ،نخل ،انواع خرما ،نهنگ ،کوسه ،لنج و کشتی و در
داستان های اقلیمی خراسان هم ،کویر ،انواع گیاهان بیابانی ،شتر و غیره جزو عناصر
بومی است .در این بخش ،تشبیهات اقلیمی بهکاررفته در داستانهای اقلیمی جنوب،
شمال و خراسان بهترتیب بررسی و از هریک شواهدی چند ذکر میشود:
 -6-1تشبیهات اقلیمی در داستانهای اقلیمی جنوب
اینگونه تشبیهات را میتوان بهطور کلی به دو نوع تقسیم کرد :تشبیهاتی که
مشبهٌبه آنها ،نخل و عناصر مرتبط با نخل است و تشبیهاتی که دریا و موجودات و
عناصر دریایی ،مشبهٌبه قرار گرفتهاند.
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 -6-6-1تشبیهات با مشبهٌبه «نخل» و عناصر مرتبط با آن
تشبیه دختر به نخل کوچک و جُمار:
این دفعه میدم یه پیرهن قشنگ مث خودش براش بدوزه .دو متر حریـر سـبز سـبز.
اونوخ وقتی بپوشه خوشگلتر میشه .مث یک نخل کوچیک میشه .تو پیرهن سـبز
عین جمار توی سعفهای سبز نخل (مؤذن.)99 :2590 ،
سعف :شاخه و برگ نخل ،جُمار :نخل تارهزادی که از تنة نخل مادر میروید و
سفید و خوردنی است.
تشبیه زن جوان به «خارک» (خرمای نارس) و زن رسیده به «رطب»:
میخوردیش ،آخرش کمی تلخ بود .گس بود .حاال مث رطب شده .شـیرین شـیرین.
پاهاش پُر تر شده (همان.)99 ،
تشبیه به هستة خرما و خرما:
خدیجه زن الغر و کم خون ریزنقشـی بـود .از خویشـان دور ناخـدا سـلمان کـه در
آبادان بههم رسیده بودند و نزدیک بیست سـال از او کوچـکتـر بـود و اکنـون هشـت
سال بود که با او زندگی میکرد؛ ماننـد هستة خرمایی که پای نخـل بلنـدی از
زمین روییده باشد (دریابندری.)8 :9949 ،
با هم رفتیم سـرکالس .بچهها مثل خرما بـههـم چسـبیده بودنـد (محمـود،
.)990 :9953
سوسک گنده و سیاه و براق بود .قد یک خرما بود .مورچه سواری به جانکنـدن
آن را دنبال خود میکشید (چوبک.)99 :9984 ،
تشبیه دختر سبزه به سبزی نخل:
دخترهای آبادی تو چه پوست سبزی دارند! سبز سـیر .سبزی با حیای نخـلهـا
(خاکسار.)99 :9958 ،
تشبیه طعم لب به طعم گس خارک:
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اوایلی که [زنم] تو خونة من اومد ،خوب نرسـیده بـود .مـث خـار

بـود ،وقتـی
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لبهایش طعم خار

لیلو میدهد .گس است (محمود.)91 :9953 ،

تشبیه قامت مرد به دار نخل:
مردی که قامتش به دار بلند نخل میماند ،پرید تو تشاله (محمود.)999 :9989 ،
تشبیه لرزیدن شخص به لرزش سعف (شاخه) خرما:
گاهی وقتا فکر میکنوم وقتی بمیرم ،دیگه هیچ تو دنیا نیست که چیزی از مو تـوش
باشه ،میلرزوم مثل سعف میلرزوم (غریفی.)99 :9980 ،
زمانی که ذهن نویسندهای ،پرورش یافتة محیط بومی باشد ،ناخودآگاه ،رایجترین
و شناختهترین الفاظ و عناصر را رها می کند و از عنصری بومی برای بیان مقصود بهره
میگیرد؛ چنانکه در همین تشبیه باال ،با آنکه اصطالح «مثل بید لرزیدن» اصطالحی
شایع و رایج است؛ امّا ذهن نویسنده پیش از آن ،متوجه عنصری بومی شده که بارها و
بارها آن را در محیط زندگیاش دیده است و با آن انس دیرینه دارد.
تأثیر محیطزیست بر سطح واژگان زبان امری آشکار است .این موضوع در صور
خیال و ضربالمثلها و کنایات زبان هم تأثیر میگذارد و گاهی یک مفهوم رایج ،به
شکل زبانیِ دیگری که مرتبط با محیط و اقلیم آن منطقه است بیان میشود؛ مثالً
ضربالمثل عروس نمیتواند برقصد ،میگوید اتاق کج است ،در زبان گیلکی بدین
صورت درآمده است که :حسن نمیتواند گاو بدوشد ،میگوید ظرف کج است
(پارساپور.)09 :9912 ،
-1-6-1تشبیهات با مشبهٌبه «دریا» و عناصر مرتبط با آن مثل کوسه ،لنج
و...
تشبیه خیاالت ذهن به رعشة آب:
آرام آرام موجی از خیـاالت نـامعلوم ،مثـل رعشـههـای لطیـف آب شـط در
تابستان ،مغزش را در حالتی گنگ و متمرکز فرو میبرد (مؤذن.)85 :9952 ،
تشبیه بالة کوسه به بادبان قایق:
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و به شط نگاه میکرد و به صدای حرکـت آن ماهیـان وحشـی نگـاه مـیکـرد و بـه
بالهها که مثل شراع کوتاه قایق غرقشدهای بود نگاه مـیکـرد (غریفـی:2595 ،
.)12
تشبیه به دهان نهنگ:
میدان بزرگ مالفروشها ،مثل دهان نهنگ گرسنهای ،جلو خیابـان احمـدآباد
باز بود و دستهدسته آدمها را به کام میکشید (محمود.)913 :9989 ،
تشبیه تیزی شامه به شامة کوسه:
چشمهای علی شیطان آبی است ...شامهاش مثل کوسه تیز اسـت .انگـار کـه مـوی
چنانکه میدانیم سگ حیوانی است که به تیـزی شـامه معـروف اسـت و اصـطالح
«فالنی مثل سگ بو میکشد» نیز از همـین جاسـت امـا ذهـن نویسـندة جنـوبی بـاز هـم
آشناترین چیز (شامه کوسه) را در اینجا مشبهٌبه قـرار داده کـه اتفاقـاً متناسـب بـا فضـای
اقلیمی داستان هم هست.
تشبیه به پوزة کوسه:
پوزة پهن دوج (ماشین) به پوزة کوسهای میماند که خشـمگین بـه شـکار حملـه
آورده باشد (محمود.)52 :9985 ،
تشبیه تپّه به نهنگ خفته:
از یک تپة شنی که ماننـد نهنگی میان صحرا خفتـه بـود بـاال رفـت (چوبـک،
.)99 :9984
تشبیه صدای رعد به صدای قطرههای باران که بر عرشه کشتی میریزد:
و رعد انگار صدای قطرهها بود که وسـط دریـا و در شـبی تاریـک بـه
عرشة لنجی میریخت (تقوایی.)25 :9948 ،
تشبیه به صدای موتور لنج:
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تنش را آتش زده باشی ،یکهو از غیب سر میرسد (محمود.)290 :9953 ،
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وقتی به باران پشت شیشه گوش نمیدادی یـا بـه سـاعت کـه صـداش بـه صـدای
موتور لنجی دور میمانست ،وقتی در پناه نخلهای جزیره ،قاچـاقی منتظـرش باشـی
(همان.)24 ،
تشبیه به ماهی مرده:
بلم را به نعش نزدیک کرد و موهای خواهرش را از روی آب گرفت و او را به بلم
کشاند و حلّه (خواهرش) در نگاه حیرتزدة صباح مثل یک مـاهی بـر کـف بلـم
پهن شد .یک ماهی مرده (دولتآبادی 9989د.)18 :
تشبیه به نهنگ پیر:
دریا چون پیرنهنگی تنبل زیر خیمة افق بهپشت افتاده بود (دولـتآبـادی ،حسـین
.)9 :9953
تشبیه به زورق روی آب:
نگاه تراب مثل زورقی روی آبهای مواج دریا سر میخورد (همان.)909 ،
تشبیه به گرده ماهی:
زن معمار ،دستش را که مثل گرده ماهی سفید و چاق بود به سـوی او دراز کـرد
(همان.)291 ،
دوگانگی و درآمیختگی صورخیال در داستانهای نویسندگان مهاجر
باید تأکید شود که منظور از تشبیه اقلیمی ،تشبیهی است که مشبهٌبه آن ،عالوه بر
اینکه یکی از عناصر بومی و محیطی است ،باید با زمینه و فضای بومی و اقلیمی داستان
نیز هماهنگ باشد؛ مثالً داستانی که در محیط دریا و نخلستان میگذرد صور خیال
بهکاررفته در آن نیز از عناصر مرتبط با همان محیط است .اینگونه تشبیهات ،با ذهن و
اندیشة بومی نویسنده نیز سخت در پیوند است .دلیل بر این مدّعا ،تشبیهاتی است که

در داستانهای نویسندگان جنوبی و مهاجر ،نظیر محمود دولتآبادی در داستان بلند با
شبیرو و حسین دولتآبادی در رمان کبودان بهکار رفته است .هر دو داستان
مذکور ،در محیط جنوب میگذرند و فضای داستانها هم کامالً جنوبی است امّا
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آنگاه که در تشبیهات و کنایات و ضربالمثلهای بهکاررفته در آنها دقیقتر
میشویم میبینیم که تعداد صور خیال غیراقلیمی در مقایسه با صورخیال اقلیمی،
قابلتوجه و نهچندان اندک است؛ در حالی که این موضوع در داستانهای نویسندگان
بومی جنوب برعکس بوده و کفة سنگین ترازو همیشه به سمت صورخیال اقلیمی است
و تشبیهات غیر اقلیمی در آنها قابلاعتنا نیست.

جالبتر اینکه صورخیال غیراقلیمی بهکاررفته در رمان کبودان و داستان با شبیرو
مربوط به اقلیم خراساناند و نمونههای آن را در داستانهای اقلیمی خراسان و محمود
دولتآبادی فراوان میبینیم .این موضوع بیانگر این حقیقت است که ذهن این
خوگر شده است و اگرچه به اقتضای اقامت کوتاهمدّت در منطقة جنوب و نیز فضای
اقلیمی داستان ،نویسندگانشان سعی میکنند که از عناصر بومی جنوبی بهره بگیرند امّا
ذهنشان ،ناخودآگاه در مواقعی به سوی آنچه از کودکی بدان انس گرفته است
میلغزد و آنها را لو میدهد .حال به برخی نمونهها از اینگونه تشبیهات غیراقلیمی
بهکاررفته در کبودان و با شبیرو اشاره میکنیم تا موضوع ،روشنتر شود:
تشبیه خانة خالی به پوست مار بر خار بیابان:
خانه بدون وجود خدو ،ناخدا ،قریش و جیروک بـه جلد ماری میمانست کـه
به خار خشکی درمانده باشد (دولتآبادی9989 ،د.)34 :
باید توجّه داشت که تصویر «پوست مار بر خار» در داستانهای محمود
دولتآبادی که در اقلیم خراسان میگذرند ،بهکار رفته است و نشان میدهد که
نویسنده بارها شاهد صحنة از پوست بیرون آمدن مار در بیابانهای خشک و سوزان و
کویری خراسان بوده است .از سوی دیگر اگرچه چنین تصویری در بیابانهای گرم و

سوزان جنوب هم میتواند قابلمشاهده باشد ،امّا با فضای دریایی داستان با شبیرو
سازگار و هماهنگ نیست .همچنین عالوه بر این ،نگارنده در بررسی داستانهای
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نویسندگان به سبب اقامت درازمدّت در منطقة خراسان ،با عناصر بومی همان منطقه
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اقلیمی نویسندگان جنوبی  -در محدودة تاریخی انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی-
حتّی یکبار هم به چنین تصویر و تشبیهی (پوست مار بر خار) برنخورده است.
به دو تشبیه دیگر توجه میکنیم:
لنج مانند جماز (شتر) مسـتی روی امـواج بـازی مـیکـرد (دولـتآبادی،حسـین
.)928 :9953
لنج فرتوت ناخدا عبید ماننـد شتر پیری که پهنة کویر را با کندی و کسالت
درنوردد ،سینة دریا را میماالند و پیش میرفت (همان.)992 ،
تشبیه لنج و کشتی به شتر در داستانهای اقلیمی جنوب -دستکم در محدودة
زمانی این پژوهش -اصالً سابقه ندارد؛ اما در داستانهای اقلیمی خراسان ،بهویژه در
داستانهای محمود دولتآبادی ،شتر ،فراوان مشبهٌبه قرار گرفته است .حسین
دولت آبادی هم در رمان کبودان ،با توجّه به تربیت اقلیمی و روستایی ذهنش ،از
عناصری چون شتر و ...در تشبیهاتش بهره گرفته است که نهتنها هماهنگ و متناسب با
فضای جنوبی و کارگری و دریایی این رمان نیست بلکه بیشتر مربوط به اقلیم کویری
خراسان است.
اما غالمحسین ساعدی ،در داستانهای جنوبیاش -مجموعة ترس و لرز -تا
حدودی هماهنگتر با محیط اقلیمی و فضای جنوبی داستانها است و با آنکه خود،
آذربایجانی است غالب تشبیهاتش برگرفته از محیط اقلیمی جنوب است .این موضوع
را در دیگر نویسندگان مهاجر که دربارة اقلیمهای دیگر داستان نوشتهاند نیز میتوان
دید ،نظیر نادر ابراهیمی که دربارة ترکمنصحرا داستانهایی نوشته است .باید گفت
که این دوگانگی اقلیمی در صور خیال ،از ذهن نویسندگان داستانها نشأت میگیرد و
اغلب آنها در مقایسه با نویسندگان بومی همان اقلیم ،ضعیفتر عمل کردهاند.
 -1-1تشبیهات اقلیمی در داستانهای اقلیمی شمال
 -6-1-1تشبیه با مشبهٌبه «برنج» و عناصر مرتبط با آن
تشبیه به ساقة برنج:
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سرش گیج رفت و تمام شالیزار دور سرش چرخیدن گرفت .قـی پشـت قـی .مثـل
ساقههای برنج میلرزید (حسام.)92 :9952 ،
تشبیه به کیسة برنج:
سرباز پاها را گشاد گذاشته تفنگ را نشانه گرفته بود .یونس که غافلگیر شـده بـود،
مثل یک تاچة برنج پایین افتاد و صدای بمی داد (رادی.)93 :9989 ،
تشبیه به برنجی که از لوله ماشین شالیکوبی میریزد:
باران همچون برنجی که از خرطوم ماشین برنجکوبی به درون زنبیلی بریـزد،
بر سر و رویش میبارید (جامعی.)999 :9954 ،
[دخترم ] خیلی رنجوره ،از اشتها افتاده  ...ناسالمتی سیزده سالشـه .نگـاش کـن! بـه
برنج کال میمونه (طیّاری.)54 :9944 ،
 -1-1-1تشبیه با مشبهٌبه « مه»
صدایش پاک بود مثل مه و محزون و مالیم بود (رادی.)22 :9989 ،
مشتوک توی دستش میلرزید و دود سیگار مثـل مـه صـبحگاهی جنگـل آرام
حرکت میکرد (طالبی.)54 :9953 ،
 -1-1-1تشبیه با مشبهٌبه «ماهی»
تشبیه به حرکت ماهی بیرون از آب:
توی رختخواب از درد دور خودش مـیپیچیـد .از ایـن طـرف بـه آن طـرف غلـت
میخورد .درست مثـل ماهیای که تازه از آب گرفتـه باشـند و انداختـه باشـند
توی خشکی (طالبی.)921 :9953 ،
تشبیه به ماهی دودی:
سقف قهوهخانه دود گرفته بود و روی تیرکهای حایل چوبی آن ،مـیخهـایی فـرو
کرده بودند که لباسها را آویزان کنند و حاال « فوکا»ها (نوعی چکمه بلند شکارچیان)
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تشبیه دختر مریض به برنج نارس:
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و «کولچاقا»ها (کت پشمی) مثـل ماهی دودی آویزان شـده بـود (حسـام:9952 ،
.)83
وقتی کفشهایم را که مثل ماهی دودی پنجـههـایش بـاال زده بـود نشـانش دادم
دیگر چیزی نگفت ( دانش آراسته.)22 :9959 ،
تشبیه به ماهی افتاده در خشکی:
پیشتر که رفت گلآقا را دید که نفسنفس میزند و مینالد مثـل ماهیای که به
خشکی افتاده باشد لهله بزند (جامعی.)88 :9954 ،
تشبیه به ماهی خشک غازیانی:
صبح ،گل آقا از خـواب بیـدار شـد  ...کمـرش خشـک شـده بـود .عینهـو مـاهی
خشک غازیانی (همان.)90 ،
 -1-1-1تشبیه با مشبهٌبه « قایق»
دختر با یک کاله آبی ،مثل یک قایق کوچک بادبانی آمد کنار پل و نگـاه بـه
آب داد ( طیّاری.)04 :9952 ،
آفتاب مثل یک قایق داشت در تنهایی دشت غرق میشد (دانـش آراسـته:9959 ،
.)15
 -1-1-1تشبیه با مشبهٌبه «خو

»

توی چشم رحمان ،میرزا گنده میشـد ،گنـدهتـر .صـورتش مثـل صـورت ششـة
خو

تیرخورده بود (طالبی.)59 :9953 ،

پرویز را هیچوقت اینطور کالفه ندیده بود .شکل خوکی را پیدا کرده بود که
در برابر تیر صیّاد دنبال سوراخی میگشت (همان.)18 ،
توضیح اینکه این تشبیه ،تشبیهی کامالً اقلیمی و محیطی است و در داستانهای
شمالی ،شالیکاران پیوسته مراقباند تا این حیوان ،شالیزارها را خراب نکند.
 -1-1تشبیهات اقلیمی در داستانهای اقلیمی خراسان
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تشبیهات مرتبط با عناصر طبیعت بومی بهکاررفته در داستانهای اقلیمـی خراسـان را
هم میتوان در سه دستة عمده جای داد .9 :تشبیهاتی که مشبهٌبه آنهـا کـویر و گیاهـان
کویری مثل «گز»« ،جگن»« ،طاغی» و ...اسـت .2 .تشـبیهاتی کـه مشـبهٌبـه آنهـا شـتر و
عناصر مرتبط با این حیوان کویری است .9 .تشبیهاتی که مشـبهٌبـه آنهـا پنبـه ،گنـدم و
موضوعات مرتبط با آن است.
-6-1-1تشبیه با مشبهٌبه کویر و گیاهان کویری
تشبیه زن نازا به شورهزار:
زنکة قسر! به زمین شوره زار میمانـد .دق نمـک .خـار هـم سـبز نمـیکنـد
تشبیه پیرمرد به کلوخ و زمین ترکیده از آفتاب:
کربالیی دوشنبه .پیرمردی کوتاه و در زمین کوفته ،روی زالة جوی که نشسـته بـود
به یک کلوخ کالن می مانست ...چروک زیر گلو و دور گردنش تکّـه زمینـی را
میمانست قاچ قاچ شده از آفتاب (همان.)290 ،
تشبیه زن به بوتة گز:
مرگان مثل بوتة گز سر پا ایستاده بود .میلرزید (همان.)412،
تشبیه به بوتة جگن:
ابراو در عرق میسوخت .عـرق چسـبنده و لـزج .مثـل بوتـة جگـن درون دیـگ
جوشان (همان.)08 ،
تشبیه به بوتة طاغی:
بر دهانة چادر ،سه زن چنان شانهبهشانة هم چسبیده ایستاده بودند که پنداری هرسـه
تن یک تناند؛ تنة بوتة یک طاغی (دولتآبادی.)501 :9939 ،
تشبیه صدای دندان به صدای بوتة گز خشک:
صدای برهم خوردن دندانها اما فروکش نمیکرد .دندانها مثـل برهم خـوردن
دستههای گز خشک صدا میکردند (دولتآبادی.)05 :9958 ،
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(دولتآبادی.)931 :9958 ،
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چنانکه میبینیم دولتآبادی به سبب تربیت ذهنی و اقلیمـی خـود ،صـدای بـر هـم
خوردن دندانهای ابراو را به هنگام بیماری ،به صدای بوتة گز خشک تشبیه میکند اما
در در داستان شمالی در موقعیت خشم و خشونت ،رودخانه که عنصری بسیار آشـنا در
ذهن نویسندة شمالی است طرف تشبیه واقع میشود:
فریاد خشن یوسف در صدای باران و باد و شیروانیهـا و همهمـة دشـت بـه نعـرة
رودخانهای میمانست که طغیان کرده باشد (حسام ،حسن.)990 :2595 ،
 -1-1-1تشبیه با مشبهٌبه «شتر» و عناصر مرتبط با آن
بهکارگیری تشبیهاتی با مشبّهٌبه شـتر ،ویژگـی خـاص داسـتانهـای اقلیمـی خراسـان
است و در داستانهای اقلیمی چهار حوزة دیگر -در محدودة تاریخی انقالب مشـروطه
تا انقالب اسالمی -سابقه ندارد .در اینگونه تشبیهها ،شتر و اعضـا و حـاالت گونـاگون
آن ،مشبهٌبه واقع میشوند.
تشبیه فرد عصبانی به شتر مست:
[مسیّب] پا به پای بابا سبحان قرار نمیگرفت .مثل شتر مست و کاردخوردهای
دم به زمین میکوفت ،کف میریخت و عُر میکشید (دولتآبادی9989،ب.)990 :
تشبیه بیل به استخوان پای شتر:
بیل مسیّب مثل استخوان خشکیدة قلم یک شتر ،آنجا روی خشتپارهها افتاده
بود(همان.)942 ،
تشبیه سیاه چادر به شتر خفته در شب:
چادر زیور و گل محمد ،آن سو ،کمی آن سـو تـرک بـود .چیـزی چـون شـتری
خسبیده در شب (دولتآبادی.)424 :9939 ،
تشبیه سر کچل به سر شتر گر:
این بینی خوشگل در زمینة صورت پفکرده ،بین سر طـاس پرلـک و پـیس ،ماننـد
سرِ لو

ِ [شتر] گر ،تمام جلوة خود را از دست داده است (نوشین.)94 :9984 ،
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تشبیه دست تاولزده و زبر به زبان شتر:
یک کف دست از گردة پا تاول زد و شد مثـل زبان شـتر (دولـتآبـادی،9984 ،
.)98
تشبیه بام برفآلود به شتران بار بر پشت:
بامهای گلی گنبدی و گهوارهای ،زیر سینة بـرف بـینفـس شـده بودنـد .خـاموش.
خسته .اشترانی زیر بار (دولتآبادی.)991 :9958 ،
تشبیه استخوان دست به چوب جهاز شتر:
استخوان مچ هر دستش بـه چوب جهاز شـتر مـیمانسـت (دولـتآبـادی:9939 ،
تشبیه لبة کاله به لب شتر:
دور یخه و کالهش از چرک کبره بسته .لبة کالهش مانند لبولوچة شتر تشـنه
پایین افتاده و کجوکوله شده (نوشین.)922 :9984 ،
تشبیه شخص به شتر پیر:
رئیس شهربانی برعکس ،در این بیابان خشک و سوزان زندگی کـه در پـیش دارد،
مانند شتر پیر ،آهسته امّا مدام و با اطمینان پیش میرود (همان.)91 ،
 -1-1-1تشبیه با مشبهٌبه «گندم» و عناصر مربوط به آن
تشبیه زبان خشکیده به خوشة گندم:
عمو قربانعلی توی گردة ریگ تا زانوها در ماسه فرو رفته بود ...مژههایش توی هـم
قلّاب شده و زبانش مثل یک خوشة خشکیدة گندم از میـان لـبهـایش بیـرون زده
بود (دولتآبادی 9989 ،الف.)08 :
تشبیه ماه به خرمن گندم:
ماه از میانة دو قلّة کوه دو بـراران سـربرمیآورد؛ یـک خـرمن بـزرگ گنـدم
(دولتآبادی.)39 :9939 ،
تشبیه نالة زن به صدای ساییده شدن خوشههای گندم:
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صدا خیلی دور بود .انگار از پشت کوهههای شن از پناه توفـانی در هـم پیچیـده بـه
گــوش مــیرســید .صــدا صــدای رقیّــه نبــود؛ ســایش ســاقههــای خشــکیدة گنــدم
(دولتآبادی.)234 :9958 ،
تشبیه رنگ موی به گندم:
همان دم پسرکی حدود پانزده سال ،با گونههایی شاداب و گلگـون ،پیـراهن راهراه
به تن ،با سری برهنه در باد و زلفانی به رنگ گندم رسیده ،پیش آمده بود (علیـزاده،
.)95 :2595
اینگونه تشبیهات از آنجا نشأت گرفتهاند که محصول غالب منطقة خراسـان گنـدم
است و نویسندة بومی این ناحیه ،از کـودکی آن را مـیشناسـد و در پـسزمینـة ذهـنش
نقش بسته و به هنگام تصویرسازی ،این تصویر آشنا بیدرنگ و ناخودآگاه بـه ذهـنش
هجوم میآورد .مقایسة اینگونه تصاویر ،مثالً با داستانهای اقلیمـی حـوزة شـمال ،ایـن
موضوع را روشنتر میکند ،چراکه در چنین مواردی ،در داستانهای شمالی-چنانکـه
پیشتر هم آمد -خوشههای برنج و شالیزار مشبّهٌبه قرار میگیرد؛ مانند نمونة زیر:
سرش گیج رفت و تمام شالیزار دور سرش چرخیدن گرفـت .قـی پشـت قـی .مثـل
ساقههای برنج میلرزید (حسام.)92 :9952 ،
تشبیه آدمها به کیسههای گندم در داستانهای دولتآبادی نیز از همین گونه است:
ماشین توی گردوغبار دنبالة خودش گم شد و صفورا دیگر سـربازها را ندیـد مگـر
مثل کیسههای غلّهای که ته ماشین چیدهشان باشند (دولتآبادی 9989 ،الف.)51 :
او نعش پسر ارشدش صالح را مثل یک جوال غلّه روی خرموشه بار کرده بـود و
از صحرا میآورد (دولتآبادی9989 ،ب.)925 :
در حالی که در اینگونه موارد در داستانهای شـمالی ،گونی برنج مشـبّهٌبـه قـرار
میگیرد:
سرباز پاها را گشاد گذاشته تفنگ را نشانه گرفته بود .یونس که غـافلگیر شـده بـود
مثل یک تاچة برنج پایین افتاد و صدای بمی داد (رادی.)93 :9989 ،
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نکتة قابلتأمل آن است که در داستانهای اقلیمـیِ کرمانشـاه ،آذربایجـان و جنـوب
هم تصویرسازیهای بالغی با گندم نمودی ندارد؛ در صورتی کـه مـیتوانسـت داشـته
باشد و از این روی این نوع تشبیهات مختص داستانهای اقلیمی خراسان است.

 -1تشبیهات اقلیمی ِروستایی(تشبیه نوع ب)
در اینگونه تشبیهات ،مشبّهٌبه همیشه یکی از عناصر موجود در زندگی روستایی
است .این تقسیم بندی و تمایز قایل شدن میان تشبیهات اقلیمیِ روستایی (نوع ب) و
تشبیهاتی که مشبّهٌبه آنها برگرفته از عناصر طبیعت بکر و بومی است (نوع الف)،
چراکه همان تشبیهات طبیعی هم غالباً به محیط روستایی تعلّق دارند و هر دو نوع این
تشبیهات (تشبیه نوع الف و ب) در یک فضای داستانی و هماهنگ با یکدیگر بهکار
رفتهاند .دلیل و انگیزة اصلی این تقسیمبندی آن است که نمونههای تشبیهات روستایی
را در داستانهای اقلیمی جنوب ،شمال و خراسان هم کموبیش میتوان دید؛ امّا
تشبیهات نوع (الف) ،متعلّق به یک منطقه خاصاند و نظایر آنها را در داستانهای
اقلیمی سایر مناطق نمیتوان یافت؛ چنانکه در داستانهای اقلیمی جنوب ،شمال و
خراسان نشان دادیم.
از آنجا که بیشتر تشبیهات بهکاررفته در داستانهای اقلیمی کرمانشاه و آذربایجان
از نوع روستایی هستند ،در این بخش به بررسی و ارائة شواهدی از آنها در کنار
تشبیهات روستایی داستانهای اقلیمی شمال ،جنوب و خراسان میپردازیم تا این
اشتراکها بیشتر مشخص شود.
 -6-1تشبیهات اقلیمی روستایی در داستانهای اقلیمی غرب (کرمانشاه)
تشبیهات برگرفته از عناصر روستایی در داستانهای اقلیمی کرمانشاه ،فراوان بهکار
رفته است و در این میان ،غالباً حیوانات موجود در روستا ،مشبهٌبه قرار گرفتهاند که
چند نمونه از آنها ذکر میشود:
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بیشتر بهمنظور مشخّصتر شدن مرز میان آنها است ،نه یک تمایز و تفاوت حقیقی؛
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تشبیه شخص شکم بزرگ به گاو آبستن:
به یاد ارباب افتاد که با آن شکم بزرگ که چون گاو آبستن میمانسـت و بـر سـر
مردم نعره میکشید (یاقوتی.)92 :9958 ،
تشبیه کوه به گاومیش خفته:
کوه «ماین بریا» زیر نور مهتاب مثل گاومیش خستهای لمیده بود (یاقوتی2590 ،
الف.)89 :
تشبیه جیپ فرسوده به یابوی لنگ:
به جیپ قراضه چشم دوخت که مثل یابوی چالقی از یک بلندی باال میکشید و
پشت سرش گردوخاک به هوا بلند میکرد .مدتی بعد علیمراد به همـراه پـدرش سـوار
جیپ لکنته شدند که هشت روستایی دیگر مثل مـر  ،تنـگِ هـم در آن تپیـده بودنـد
(همان.)49 ،
تشبیه انبوه ماشینها به گلّة گوسفند:
توی خیابان ،هی ماشین است که میآید و میرود؛ مثل گلة گوسفند سـر روی
هم گذاشتهاند (همان.)45 ،
تشبیه پستان چروکیده به پستان بز بیشیر:
پستانهایش مثل پستانهای بز بیشیر ،روی سینه استخوانیاش آویزان شده بود
(یاقوتی 2590 ،ب.)93 :
تشبیه اتوبوس به گوساله نوزاد لیسیده شده:
این اتوبوس از آن اعالها بود .مگر ندیدی چقدر تمیز و خوب بود .مثل گوسـاله
تازه به دنیا آمده لیسیده شده بود (درویشیان.)49 :9980 ،
تشبیه گیسو به موی بزغاله:
قربان آن گیسویت که مثل موهای بزغالههام میمانه (درویشیان.)05 :2590 ،
تشبیه چشم دختر به چشم گاو:
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اسمش مینا بود .چشمهای قشنگی داشت .مثل چشم گاوی کـه پارسـال بـا جعفـر
دیده بودم و جعفر عاشقش شده بود (درویشیان9985 ،ب.)54 :
چشم زیبا در ادبیّات فارسی غالباً بـه چشم آهو تشـبیه مـیشـود؛ در حـالی کـه در
ادبیّات عرب ،در زیباییشناسی چشم معشوق ،چشم گاو ،مشبّهٌبه قرار میگیـرد؛ نظیـر
این بیت متنبّی ،شاعر عرب در قرن چهارم هجری:
کَـم قَتیلٍ کَما قُتِلتُ شَهیدٍ

بِبنیاضِ الطُّلی ون ونردِ الخُدودِ

نو عُیونِ المَها ون ال کَعُیونٍ

فَتَکَت بِالمُتَیِّـــمِ المنعمُـــود ِ

«چه بسیار کشتگانی که همچو من شهیدند؛ شـهید گونـههـای سـرخ و گـردنهـای
چشمانی که عاشق اسیر و دلشکسته را کشتند»( متنبی15 /2 :9983،و.)10
عیون المها ،به معنی چشم مادّه گاوان وحشی است و علیرضا منوچهریـان متـرجم
متنبّی ،در ترجمه آن ،چشم آهو میآورد و توضیح میدهد که برای رعایت سنّت ادبی
شعر فارسی و آشنایی قبلی مخاطب با این تصویر ،به چنـین گزینشـی دسـت زده اسـت
(همان .)10،البتّه باید بگویم که این تصویر ،بهطور بسیار نادر در شعر برخی از شـاعران
ایرانی هم وارد شده است ،از جمله این بیت از ویس و رامین:
لب طوطی و چشم گاومیشم

بسی بوسید و تازه کرد ریشم
(گرگانی)920 :9933 ،

امّا به یقین میتوان گفت که درویشیان در تصویر باال که چشم دخترک را به چشم
گاو تشبیه کرده ،هیچگاه به سابقه آن در ادبیات عرب یا هر شعر دیگـری نظـر نداشـته؛
چراکه آن عنصری کامالً روستایی است و او بارها و بارها این چشـم درشـت و زیبـای
گاو را دیده و با آن انس داشته و ذهنش در مقـام تشـبیه ،بـیدرنـگ بـدان سـو لغزیـده
است.
تشبیه لرزیدن پیرمرد به لرزیدن گوسفند:
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سپیدند و (چـه بسـیار کسـانی کـه شـهیدِ) چشـم آهوصـفتان (گشـتند) ولـی نـه همچـو
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تنها پیرمرد بود که از سرما به خود میلرزید .مثـل گوسفندی که اواخـر پـاییز
پشمش را چیده باشند (درویشیان9985 ،ب.)93 :
تشبیه ده به برّهای که پشمش را چیدهاند:
ده مثل برهای که پشمش را چیده باشند ،کوچکتر مینماید (افغانی:9908 ،
.)43
تشبیه به مرغ کرچ:
دکاندارها مثل مر های کرچ در خودشان فرورفته بودنـد و دودسـتی بـه منقـل
آتش چسبیده بودند (درویشیان9985 ،الف.)81 :
تشبیه برف به پر کاه:
برف ریزریز میبارید و همچون خاکه کاهی کـه در ارـر سـرفه یـابویی از
توبره بیرون میپرد و در هوا پخش میشود ،آرام بر زمین مـینشسـت (درویشـیان،
.)30 :9980
عالوه بر اینگونه تشبیهات روستایی که نقل شد ،در داستانهای اقلیمی کرمانشاه
گاه به تشبیهاتی برمیخوریم که طرف تشبیه (مشبهٌبه) ،یکی از مکانهای تاریخی یا
پدیدههای طبیعی منطقه است و اینگونه تشبیهات را-اگرچه اندکاند -میتوان در
ردیف تشبیهات نوع (الف) بهشمار آورد که سبب تمایز فضای اقلیمی داستان
میشوند؛ مانند:
تشبیه غم به بیستون در بزرگی:
غمی به اندازة کوه بیستون روی دلم بود (درویشیان9985 ،ب.)09 :
تشبیه سفیدی چشم به صبح بیستون:
سفیدی چشمهایش پاک بود .مثل صبح بود که پشت کـوه بیسـتون نشسـته
باشد (همان.)53 ،
تشبیه به قلّة بیستون:
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مدتهاست خیال مسافرت را دارم .فکر تو نگذاشته است .آری تو .تویی که ماننـد
قلة بیستون در این دیار یکّه هستی (افغانی.)489 :9908 ،
تشبیه به نقش طاق بستان:
از نــوک نیشــتر داغ پــنج بخیــه بزرگــی زیــر شــکمش مانــده بــود کــه مثــل
خراشیدگیهای آرار باستانی طاق بسـتان زیبـاییاش را خدشـهدار کـرده بـود
(افغانی.)919 :9932 ،
 -1-1تشبیهات اقلیمی ِروستایی در داستانهای اقلیمی آذربایجان
بسامد تشبیهات اقلیمی در داستانهای اقلیمی و روستایی نویسندگان آذربایجانی
چندان قابلاعتنا نیست .البّته مهمترین دلیل این امر را باید در زبان ساده و غیرادبی این
داستانها و نزدیکی آنها به زبان قصّههای عامیانه جستوجو کرد که خصیصة
مشترک در داستانهای اقلیمی نویسندگان این حوزه است.
زبان تمثیلی و نمادین و ترجیح دادن روایت و صحنههای نمایشی بر توصیف و نیز
داشتن معتقدات مارکسیستی و دغدغههای سیاسی و حزبی هم ازجمله ویژگیهای
داستانهای نویسندگان آذربایجان است (ر.ک :شیری .)999-13 :9983 ،بهنظر
میرسد همینگونه مسائل و ترجیح دادن آن بر گرایشهای اقلیمی ،از دیگر دالیل
کمرنگ بودن تشبیهات و صور خیال اقلیمی در داستانهای نویسندگان آذربایجان
است.
در داستان های بهرنگی و دهقان تشبیه اقلیمی خاصی دیده نمیشود و ساعدی هم
تنها در رمان «توپ» برخی تشبیهات روستایی متناسب با فضای داستان و زندگی ایلیات
بهکار میبرد امّا تعداد آنها در سراسر رمان کمتر از ده مورد است .دلیل کاربرد
گاه گاهی این نوع تشبیهات را هم در نثر و زبان تقریباً متفاوت ساعدی در برخی از

بخشهای رمان «توپ» باید دانست که برخالف دیگر آثار اقلیمیاش -مثالً عزاداران
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(غالمحسین ساعدی ،صمد بهرنگی و بهروز دهقان) بسیار کم است؛ بهطوری که
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بیل که نثری ساده دارد -در آغاز هر فصل ،به توصیفهای ادبی و رمانتیک از طبیعت
سرسبز ییالقات اطراف کوه سبالن میپردازد .چند نمونه را میآوریم:
تشبیه به صدای پای گوسفندان در حال کوچ:
همهمة خفیفی از پایین تپّه بلند بود .انگار هزاران هـزار گوسـفند بـا پاهـای
چابک و خوشحال به دنبال ایلی در حال کوچ هستند .باد تندتر شده بـود و
لبة پوستین مردها را تکان میداد (ساعدی.)989 :9938 ،
تشبیه به گوسفند:
دلماچوف بلند شد و آمد و ملّا را مثل گوسفندی ورانداز کرد و گفت :تو خیلـی
الغری .پس این دیوثا چیزی به گداهاشون نمیدن که بخـورن و چـاق بشـن ؟ (همـان،
.)00
تشبیه به صدای گاو:
مرد کوری که قد کوتاه و دستهای بسیار بزرگ داشـت چنـان تـوی یـک شـیپور
مسی کهنه دمید که انگار گاو پیری از پشت کوه مینالد (همان .)31 ،
 -1-1تشبیهات اقلیمی ِروستایی در داستانهای اقلیمی شمال و خراسان
اکنون که نمونههایی از تشبیهات روستایی را از داستانهای اقلیمی کرمانشاه و
آذربایجان نقل کردیم ،برخی نظایر آنها را از داستانهای اقلیمی شمال و خراسان–
که اتفاقاً بسامدشان هم باال است -میآوریم تا مقایسهای میان آنها بهعمل آید.
تشبیه به ورزا:
شیخ وقتی که توی مزرعه کار میکرد ،مثـل ورزایی[ گاو نـر] جـوان بـود کـه
آرام نداشت (طالبی.)29 :9953 ،
تشبیه به مرغ بارانخورده:
روزهای بـارانی برادرهـایش مـی رفتنـد قـرق کـه گاوهـا را بیاورنـد ،وقتـی از قـرق
برمیگشتند ،از سرما در گوشة ایوان خانه مثـل مر بـارانخـورده کـز مـیکردنـد
(دانش آراسته.)48 :9959 ،
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تشبیه چشم برآمده از حدقه به چشم گاو در حال زاییدن:
میرزا خودش را انداخت تو .چشمهایش مثل چشمهای گاوی میماند کـه افتـاده
بود روی زمین و زور می زد تا گوسالهای را که تا نیمه از بدنش بیرون آمده بود خارج
کند (طالبی.)49 :9953 ،
تشبیه کامیونِ بهگلنشسته به گاومیش:
کامیون حاال توی لجن مثل گاومیش خوابیده بود و هـر کـار مـیکردنـد بیـرونش
بیاورند موفق نمیشدند (حسام ،حسن.)925 :2595 ،
تشبیه لرزیدن لب به لرزة پوست گوساله:...
بگزد (دولتآبادی9989 ،ج.)23 :
تشبیه صدای آواز بچهها به صدای گلّه که به ده برمیگردد:
همه نگاه کردند به دستهای از بچههـا کـه شـاد و خوشـحال سـاز مـیزدنـد و دسـته
جمعی آواز میخواندند .صداشان هوا را پر کرده بود .انگـار گلّههای گوسـفند بـه
ده آمده بودند (الهی.)998 :9943 ،
تشبیه صدای شخص کتکخورده به گوسالة در حال اخته شدن:
صورتش در خاک نشست و برخاست .لیفة تنبانش را گرفـت و مثـل گوسـالهای
که اختهاش کرده باشند رو به خانهشان عُر کشید (دولتآبادی9989 ،ب.)90 :
تشبیه خراش روی گردن به ردّ یوغ بر گردن گوساله:
روی گردن هاجر جای ضربههایی پیداست ...خون از خراشهایی بیرون زده یا زیر
تکّههایی از پوست مرده است .مثل جای یو روی گردن گوساله (دولتآبادی،
.)954 :9958
تشبیه به گاو در حالت شیر دادن:
مادر پنجههای بلندش را درون جیب عباس فرو برد و گندمها را مشت مشت بیـرون
آورد .بدک نبود .نیم منی میشد .عباس وقتی داشت جیبهایش خالی میشـد ،زانوهـا
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لبهایش لرزیدنـد .لرزة پوست گردة گوسالهای وقتی کـه خـرمگس آن را
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را بر زمین زده و با قامتی راست آرام ایستاده بود .به مادّه گاو نجیبی میمانسـت کـه
روی دیگچه خیمه زده و با رغبتی آمیخته به غرور دارد شیر میدهد (همان.)998 ،
تشبیه زمین صاف و نرم به شکم مادیان:
خدا زمین بر گرده گاه ریگ .زمینی شـیب و ماسـه ای .صـاف و نـرم چـون شـکم
مادیان (همان.)291 ،
تشبیه بناگوش به دنبة قوچ:
در چشمهایش افسوس این بود که چرا یک بار این بنـاگوش سـفید [مـارال] را کـه
دنبة قوچی را میماند ،نبوییده است (دولتآبادی.)95 :9939 ،
تشــبیهات روســتایی در داســتانهــای جنــوبی( اقلیمـیِ دریــایی و اقلیمـیِ کــارگری
جنوب) ،به ندرت دیده میشود و آن را بیشتر در داستانهـای روسـتایینویسـانی ماننـد
امین فقیری میبینیم:
تشبیه کوه به گاو:
کوه جلو رویش مثل گاوی که نشخوار کند روی زمین پهن شده بـود (فقیـری،
.)999 :9943
تشبیه به گردوخاک حاصل از گله:
کوچک و بزرگ بیرون زده بودند .شلوغی واضح شد .گردوخاک مثـل مـوقعی
که گلّه به ده برمیگردد بود (همان.)994 ،
تشبیه به مرغ:
زنگ زدند .بچهها مثـل مر که سلّه را از رویشـان بـرداری بیـرون دویدنـد
(فقیری.)32 :2590 ،
موضوع قابلتأمّل دربارة تشبیهات بهکاررفته در داستانهای اقلیمیِروستایی امین
فقیری آن است که در مقایسه با دیگر نویسندگان اقلیمی ،تشبیهات غیراقلیمی در آثار
او بیش از تشبیهات اقلیمی و روستایی است و چنین مینماید که ذهن نویسندة شهری،
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با وجود معلمی و زیستن در روستا نتوانسته به پیوند و یگانگی کامل با این محیط برسد
و در تشبیهاتش یکسره از ذهنیت شهری خود بگسلد.
چنانکه میبینیم اینگونه تشبیهات روستایی کموبیش در داستانهـای اقلیمـی همـة
حوزههای اقلیمینویسـی مشـترکانـد و چنـدان تفـاوتی میـان آنهـا نیسـت و همچـون
تشبیهات نوع (الف) ،تعلّق داستانها را به اقلـیم خاصـی نشـان نمـیدهنـد؛ امـا از سـوی
دیگر ،نشاندهندة فضای اقلیمیِ روستایی داستانها و انس دیرین ذهن نویسندگانشان با
اینگونه محیطها هستند.

بازتاب گسترده و پربسامد تشبیهات اقلیمی در داستانهای اقلیمی ،نشاندهندة تأثیر
محیط اقلیمی بر ذهن و زبان نویسندگانشان است و بهسبب همین انـس دیـرین ذهـن بـا
عناصر محیطی و اقلیمی است که نویسندة اقلیمی هنگامی که میخواهـد تشـبیهی میـان
دو چیز برقرار کند ،بالفاصله و ناخودآگاه آشناترین و ملموسترین چیز در ذهن خـود
را بهعنوان مشبهٌبه برمیگزیند که بارها و بارها آن را در محیط زندگی خـویش دیـده و
تجربه کرده است.
در داستانهای اقلیمی معاصر ایران در یک تقسیمبندی کلی دو نوع تشبیه اقلیمـی
قابل تشخیص است :الف .تشبیهات مرتبط با عناصـر طبیعـت بکـرِ بـومی ،ب .تشـبیهات
مرتبط با عناصر روستایی .در تشبیهات گونة (الف) ،طرف تشبیه (مشبهٌبه) همیشـه یکـی
از عناصر طبیعت بومی غالب منطقه است؛ نظیر نخل و نخلستان در داستانهـای جنـوبی
و جنگل و شالیزار در داستانهای شمالی .در تشبیهات نوع (ب) طرف تشبیه (مشبهٌبـه)،
یکی از عناصر مرتبط با روستا و زندگی روسـتایی اسـت .تفـاوت اساسـی ایـن دو نـوع
ال خـاص یـک منطقـه و بـومی همـان
تشبیه در آن است که تشبیه ات نـوع (الـف) کـام ً
اقلیماند و از این رو سبب تمایز سبکی و اقلیمیِ داستانها میشـوند و تعلـق آنهـا را بـه
منطقهای خاص نشان میدهند؛ اما تشبیهات گونة (ب) که ما آنهـا را تشـبیهات اقلیمـیِ
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روستایی مینامیم ،از آن جهت که کامالً متناسب با فضای اقلیمی و روستایی داستانهـا
هستند در نوع خود ،اقلیمیاند ولی غالباً نظیر آنها را در داستانهای دیگر اقلـیمهـا نیـز
میتوان دید و به همین سبب نشانة تمایز سبکی و اقلیمـی نیسـتند و تنهـا فضـای اقلیمـیِ
روستایی داستان را آشکار و تأکید میکنند.
تشبیهات بـهکاررفتـه در داسـتان هـای اقلیمـی غالبـ ًا از نـوع مرسـل و محسـوس بـه
محسوساند .عناصر و پدیدههای اقلیمی که طرف تشبیه قرار میگیرند از نظر بسامد نیز
متفاوتاند؛ نخل ،دریا و موجودات دریـایی همچـون کوسـه و نهنـگ در داسـتانهـای
جنوبی بهویژه در داستانهای احمد محمود بسامد باالیی دارند؛ بـرخالف داسـتانهـای
جنوبی ،برنج ،شالیزار و انواع ماهیها در داستانهای شمالی بسامد بیشتری دارند و ایـن
موضوع در داستانهای اغلب نویسندگان شمالی بیشوکم یکسان بازتـاب یافتـه اسـت.
در داستانهای اقلیمی خراسان هم بیابان ،کویر ،گیاهان کـویری و شـتر بیشـتر از دیگـر
عناصر ،مشبهٌبه واقع شدهاند و در داستانهای محمود دولتآبادی بسامد باالتری دارند.
تشـبیه بـه حیوانــات اهلـی ماننــد گـاو ،گوسـفند ،مــرغ و ...نیـز در داســتانهـای اقلیمــی
کرمانشاه و بیش از همه درویشـیان و یـاقوتی بسـامد بیشـتری دارد .همچنـین ایـنگونـه
تشبیهات در داسـتانهـای اقلیمـی خراسـان و شـمال هـم بـهکـار رفتـه اسـت و البتـه در
داستانهای محمود دولتآبادی بهسبب ویژگی روستاییشان نمود بیشتری دارد.
سخن پایانی آن است که تشبیه اقلیمی با این گونهگونیهای خود ،عنصـری اصـیل
و مستقل در داستان اقلیمی است و یک ویژگی اصلی در کنار سایر ویژگیهای اقلیمی
بهشمار میآید که مـیتوانـد بـهعنـوان یـک عنصـر خصیصـهنمـا ،سـبب تمـایز سـبکی
داستانهای اقلیمی در حوزههای پنجگانة اقلیمینویسی شود.
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 ابن خلدون ،عبدالرحمان بن محمد ( ،)9931مقدّمه ،ج ،9ترجمه محمدپروین گنابادی ،چاپ نهم،تهران :علمی و فرهنگی.
 -افغانی ،علی محمد ( ،)9908شادکامان درة قره سو ،چاپ چهارم ،تهران :نگاه و زرین.
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 ـــــــــــــــــ ( ،)9932شوهر آهو خانم ،چاپ دهم ،تهران ،نگاه. الهی ،اصغر (« ،)9943تابستان سرد» ،فصلهای سبز ،ص .992-949 پارساپور ،زهرا ( ،)9912نقد بومگرا ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی.
 تقوایی ،ناصر ( ،)9948تابستان همان سال ،چاپ اول ،تهران ،کتاب لوح. جامعی ،هادی ( ،)9954گلآقای لُچه گورابی ،چاپ اول ،تهران :بهرنگ چوبک ،صادق ( ،)9984تنگسیر ،چاپ اول ،تهران :جامهدران. حسام ،حسن ( ،)9952بعد از آن سالها ،چاپ اول [بیجا] :گلشایی. ـــــــــــــــــ ( ،)2595کارنامة احیا ،چاپ اول ،تهران :جاویدان. حسام ،محسن ( ،)2595پرنده در باد ،چاپ اول ،تهران :جاویدان..
 خاکسار ،نسیم ( ،)9958گیاهک ،چاپ سوم ،تهران :شباهنگ. -دانش آراسته ،مجید ( ،)9959روز جهانی پار

شهر و زبالهدانی ،چاپ اول ،تهران :میرا.

 درویشیان ،علی اشرف ( ،)2590از این وشیت ،چاپ سوم ،تهران :نوبهار. ــــــــــــــــ (  9985الف) ،آبشوران ،چاپ اول ،تهران :چشمه. ــــــــــــــــ ( 9985ب) ،فصل نان ،چاپ اول ،تهران :چشمه. ــــــــــــــــ ( ،)9980همراه آهنگهای بابام ،چاپ دوم ،تهران :چشمه. دریابندری ،نجف (« ،)9949مر پاکوتاه» آرش ،دوره اول ،شماره  ،9ص .4-99 دولتآبادی ،محمود ( ،)9958جای خالی سلوچ ،چاپ اوّل ،تهران :آگاه. ــــــــــــــــ ( ،)9939کلیدر ،ج اوّل ،چاپ دهم ،تهران :فرهنگ معاصر. ـــــــــــــــــ (9989الف) ،گاواربان ،چاپ اول ،تهران :نگاه. ـــــــــــــــــ (9989ب) ،آوسنة باباسبحان ،چاپ اول ،تهران :نگاه. ـــــــــــــــــ (9989ج) ،عقیل عقیل ،چاپ اول ،تهران :نگاه. ـــــــــــــــــ ( 9989د) ،با شبیرو ،چاپ اول ،تهران :نگاه. ـــــــــــــــــ ( ،)9984ادبار وآینه ،چاپ اول ،تهران :نگاه. دولتآبادی ،حسین ( ،)9953کبودان ،چاپ اول ،تهران :امیرکبیر. -رادی ،اکبر ( ،)9989جادّه ،چاپ اول ،تهران :قطره.
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 -خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)9982دیوان ،به کوشش ضیاءالدین سجّادی ،چاپ هفتم ،تهران :زوّار
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 زرّینکوب ،عبدالحسین ( ،)9982آشنایی با نقد ادبی ،چاپ ششم ،تهران :سخن. ساعدی ،غالمحسین ( 9933الف) ،عزاداران بیل ،چاپ چهاردهم ،تهران :قطره. ـــــــــــــــــــ (9933ب) ،ترس و لرز ،چاپ اول ،تهران :قطره. ـــــــــــــــــــ ( ،)9938توپ ،چاپ اول ،تهران :قطره. شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)9980صور خیال در شعر فارسی ،چاپ یازدهم ،تهران :آگه. شیری ،قهرمان ( ،)9983مکتبهای داستاننویسی در ایران ،چاپ اول ،تهران :چشمه. صادقی شهپر (« ،)9981نخستین رمان اقلیمی در داستاننویسی معاصر ایران» کتاب ماهادبیات ،مرداد ،شماره ،42ص .95-91
 طالبی ،فرامرز ( ،)9953رحمان در راه ،چاپ اول ،تهران :پویش. طیاری ،محمود ( ،)9952صدای شیر ،چاپ اول ،تهران :امیرکبیر. ــــــــــــــــــ ( ،)9944طرحها و کال ها ،چاپ اول ،رشت :چاپ نو. علیزاده ،غزاله ( ،)2595بعد از تابستان ،چاپ اوّل ،تهران :کتاب موج. غریفی ،عدنان ( ،)2595شنلپوش در مه ،چاپ اول ،تهران :نیل. ـــــــــــــــــ ( ،)9980مادر نخل ،چاپ اول ،تهران :چشمه. فقیری ،امین ( ،)9943دهکده پر مالل ،چاپ اول ،تهران :سپهر. ـــــــــــــــــ ( ،)2590کوفیان ،چاپ دوم ،تهران :سپهر. گرگانی ،فخرالدین اسعد ( ،)9933ویس و رامین ،تصحیح محمّد روشن ،چاپ اوّل ،تهران:صدای معاصر.
 گری ،مارتین ( ،)9982فرهنگ اصطالحات ادبی ،ترجمة منصوره شریفزاده ،ویراستار :مهرانکندری ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 متنبّی ،احمد بن حسین ( ،)9983دیوان متنبّی ،ج ،2ترجمه علیرضا منوچهریان ،چاپ اوّل ،تهران:زوّار.
 محمود ،احمد ( ،)9953همسایهها ،چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر. -ـــــــــــــــ (  ،)9989پسر

بومی ،چاپ پنجم ،تهران :معین.

 ـــــــــــــــ (  ،)9985زائری زیر باران ،چاپ هفتم ،تهران :معین. مشتاق مهر ،رحمان و رضا صادقی شهپر (« ،)9981ویژگیهای اقلیمی و روستایی درداستاننویسی خراسان» ،جستارهای ادبی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ش ،908بهار،ص .89-928
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 ـــــــــــــــ (« ،)9981ویژگیهای اقلیمی در داستاننویسی شمال ایران» ،پژوهشنامة زبانو ادب فارسی(گوهر گویا) ،دانشگاه اصفهان ،ش ،90زمستان ،ص.21-50
 مؤذن ،ناصر (  ،)9952رقص در انبار ،چاپ اول ،تهران ،کتاب میرا. ـــــــــــــــ ( ،)2590شبهای دوبهچی ،چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر. میرصادقی ،جمال و میمنت میرصادقی(ذوالقدر) ( ،)9933واژهنامة هنر داستاننویسی ،چاپاول ،تهران :کتاب مهناز.
 نوری ،علی و علی قرهخانی ( ،)9912تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوبایران ،پژوهشنامة زبان و ادب فارسی(گوهر گویا) ،شماره  ،22زمستان ،ص.935-910
 نوشین ،عبدالحسین ( ،)9984خان و دیگران ،چاپ اول ،تهران :قطره. یاقوتی  ،منصور ( ،)9958با بچههای ده خودمان ،چاپ پنجم ،تهران :پیوند.ــــــــــــــــ ( 2590الف) ،مردان فردا ،چاپ اول ،تهران :شبگیر. ـــــــــــــــ ( 2590ب) ،سال کورپه ،چاپ اول ،تهران :شباهنگ.-Abrams, M.H, (1993) A Glossary of literary terms, 6 ed, cornell
university.
-Baldick, chris, (1990) The concise oxford Dictionary of literary
trans, 1 ed. oxford university.
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 -ـــــــــــــــ ( ،)2595چراغی بر فراز مادیان کوه ،چاپ دوم ،تهران :شبگیر.

