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چکیده
خا ستگاه دا ستان نوی سی نوین اروپا ا ست كه با فا صلۀ زمانیِ چ شمگیری به شرق راه
یافت .اگرچه پیشتتینهای از روایات كهن شتتفاهی و بعض تاً مکتوب از افستتانهها و حکایتها در
همۀ ك شورهای شرقی وجود دا شته ا ست ،امّا تفاوت ا سا سی میان این گونههای روایی با
داستتتان كوتاه و رمان وجود دارد .ترجمۀ آثار داستتتاننویستتان غربی ،زمینۀ آشتتنایی با ژانر
ادبی دا ستان را برای مناطق شرقی و به تبع آن نوی سندگان ایران و مناطق مختلف آن به
ویژه غرب ایران فراهم كرد كه نگاهی به ستتاختار و محتوای داستتتانهای نویستتندگان غرب
ایران ،گویای این تأثیرپذیری است .پژوهش حاضر ،ضمن بررسی آثار شاخص داستانی این
مناطق چگونگی آغاز داستاننوی سی و سیر ساختاری و محتوایی داستاننوی سی را در غرب
ایران تحلیل كردها ست .برر سیها بیانگر آن ا ست كه دا ستانهای نوی سندگان این مناطق با
زبان روایی ستتاده و رئالیستتتی(رئالیستتم اجتماعی) ،زندگی مردمانی را روایت میکنند كه
گرفتار فقر ،جهل ،روزمرگی و تنگناهای معیشتی هستند .از نظر عناصر داستانی نیز موضوع
دا ستانها ،رنگ اقلیمی ،شیوۀ روایتگری و نوع شخ صیّتپردازی برج ستهترین شاخ صهای
ساختاری داستانهای نویسندگان غرب ایران است .موضوع داستانهای آنان عمدتاً به مسائل
و واقعی ّات موجو د در در منط قۀ غرب ایران در دورۀ پهلوی همچون ،فقر ،بی کاری ،ظلم و
ستتم خوانین محلی و خشتونت علیه زنان اشتاره دارد كه بیشتتر آنها به شتیوۀ روایتگری و
نقالی ،در قالب شخصیّتهای فرودست جامعه با رنگ و بوی اقلیمی بیان شدهاست.
واژه های كلیدی :تحلیل ستتتاختاری ،تحلیل محتوایی ،داستتتتان ،عناصتتتر داستتتتان،
داستاننویسان غرب ایران.
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An Analytical Study of the Structure and Content of Storytelling
in Contemporary Western Iran
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Abstract
The literary origin of the modern-day style is geographically ascribed
to the West (Europe), which reached the East at considerable intervals.
Although there has been a history of ancient oral and sometimes written
legends and anecdotes in all Eastern countries, there is a fundamental
difference between these types of narratives with short stories and novels.
Translating the works of Western storytellers provided an introduction to
the literary genre of fiction for the eastern regions, and consequently for
Iranian writers, and especially for western Iran, a look at the structure and
content of Western Iranian writers' stories suggests this influence. The
present study, while investigating the effects of the fictional index of these
areas, has analyzed how the storytelling began and the structural and
content development of storytelling in western Iran. Studies show that the
stories of the writers of these areas, in simple realistic narrative (social
realism), narrate the lives of people suffering from poverty, ignorance,
day-to-day living, and the bottlenecks of living. In terms of fictional
elements, the subject of stories, climate, narrative style, and personality
type are the most prominent structural indicators of Western Iranian
writers' stories. The subject of their stories mainly focuses on issues and
realities in western Iran (Pahlavi era) such as poverty, unemployment,
local oppression, violence against women, most of them narrative and
narrative, in the form of subordinate personalities of color. And the smell
of climate is expressed.
Keywords: Structural and Content Analysis, Storytelling, Storytelling,
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.1مقدمه
نخستتتین نمونه های ادب داستتتانی ایران در همان گام آغازین ،توجّه خود را معطوف به
بازتاب دادن واقعیتهای جامعۀ ایران كردهاست .با نگاهی گذرا به آثار داستانی دهۀ بیست تا
دهۀ پنجاه خورشیدی ،مخاطب به روشنی نفوذ رئالیسم را در بطن و متن داستانها مشاهده
میکند كه دلیل عمدۀ این رویکرد در ادبیّات داستانی ،ساختار و شرایط سیاسی و اجتماعی
حاكم بر ایران بودها ست .این شیوه كه به پیش از «نگارش یکی بود و یکی نبود» جمالزاده
برمیگردد ،ابتدا در داستتتتانهای زینالعابدین مراغهای و آخوندزاده نمود پیدا كرد و دلیل
گرایش به آن نیز فارغ از اندیشههای ادبی بودهاست؛ زیرا مخاطب در آفرینش آثار رئالیستی
ایرانی ،عمدتاً انگیزهها و دغدغه های ستتیاستتی و اجتماعی نویستتندگان این آثار را مشتتاهده
میکند كه در سالهای پیش از مشروطه وارد عرصۀ ادبیات شد .افزون براین ،صاحبنظران از
عوامل متعددی نام میبرند كه در پیدایش داستاننویسی معاصر تأثیر فراوانی داشتهاند ،این
عوامل عبارتند از :اعزام دانشجویان ایرانی به خارج ،ورود مظاهر تمدن اروپا به جامعۀ ایرانی،
تأستتیس چاپخانه ،تدریس مدارس جدید و به خصتتوص دارالفنون ،ترجمه كتابهای علمی،
تاریخی و ادبی برای ایجاد تحول در فرهنگ و ادبیات جدید فارستتتی(واقعگرایی در ادبیات
دا ستانی معا صر ایران ،شکری ،ص  .)87-84كه در این میان«فردیت و هویت یافتن افراد،
جدایی نویسندگان از حامیان درباری و اشرافی ،دگرگونی كاركرد زبان و ساده شدن نشر و
فراهم آ مدن ام کا نات فنی چاپ راه را برای پ یدایش ر مان فارستتتی به طور اعم و ر مان
رئالیستی به طور اخص هموار ساخت»(همان.)88 :
ادبیات دا ستانی غرب ایران نیز به عنوان بخ شی از پیکرۀ ادبیات ایران زمین از تحوالتی
كه بدان ا شاره شد ،دور نماندها ست و به نوعی باید گفت كه تمایل نوی سندگان این منطقه
به رئالیسم ،به ویژه رئالیسم روسیه(رئالیسم سوسیالیستی) بیش از دیگر نویسندگان ایرانی
است .نفس اقلیم غرب ایران و آداب و فرهنگ ناشی از این اقلیم و نیز مجاورت با شوروی و
عثمانی و قرار داشتتتتن بر ستتتر راه اروپا و وزیدن نستتتیم افکار جدید غرب بر این منطقه،
مجاورت با شوروی و سپس فعالیت ها و تبلیغات و مداخالت شوروی و عوامل آن در نواحی
كردن شین غرب كه بر موج نار ضایتیهای موجود در جامعۀ ایرانی سوار شد ،از عمدهترین
دالیا این رویکرد ا ست ..از اینرو نوی سندگان مناطق غربی ایران با نثری ساده و بدون تکلف
و با تلفیقی از مؤلفه های اقلیمی ،واقعیتهای موجود در جامعۀ خویش را بازتاب داده و آثار
فراوانی در این زمینه خلق كردهاند كه شاخ صترین آنها عبارتند از :سالهای ابری ،شوهرآهو
خانم ،دهقان ،برفابههای بهاری ،زمستان بیبهار و  . . .كه توسط درویشیان ،افغانی ،یاقوتی،
الری كرمانشاهی ،ابراهیم یونسی نوشته شدهاند.
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.1-1بیان مسأله
در دورۀ قاجار و م شروطه ،رو شنفکران ایرانی بر اثر رفت و آمد به ك شورهای اروپایی با
نوع ادبی داستتتان آشتتنا شتتدند و به منظور بستتط و گستتترش افق فکری در ادبیات به كار
ترجمۀ آثار نویسندگان خارجی پرداختند .نویسندگان و روشنفکران مناطق كردنشین نیز از
این حیث مستثنی نبودند .برای مثال «در سال  1920بخشهایی از نمایشنامههای شکسپیر
به وستتیلۀ جمال نهبه ز ،داستتتانهایی از ولتر توستتط محمد علی كوردی ،قستتمتهایی از آثار
ویکتور هو گو به وسیلۀ نورالدین زازا ترجمه شد ،همچنین كردهای شوروی آثار نویسندگان
روستتی از جمله پوشتتکین ،گوركی ،تولستتتوی و لرمانتوف را ترجمه كردند و مناطق غربی
ایران را با این آثار آ شنا كردند»( كرد در دائره المعارف ا سالم ،جمعی از م ست شرقین ،ص
.)183 ،182
در مورد پیشتتگامان داستتتاننویستتی(فارستتینویستتان) در غرب ایران ،اختالف نظرهایی
وجود دارد ،برخی منابع ،محمدباقر میرزا خستتروی به همراه علی شتتیرازپور پرتو را در زمرۀ
نویستتتندگان نستتتل اوّل مناطق غرب ایران به ویژه كرمانشتتتاه معرفی میکنند ،ولی در
نوشتتتتههایشتتتان ،مؤلفههای بومی و منطقهای غرب ایران وجود ندارد كه بتواند آثار آنان را
متمایز نشتتتان دهد .امّا نویستتتندگان بعد از آنها كه شتتتامل چهرههایی چون علیاشتتترف
درویشیان ،علی محمد افغانی ،منصور یاقوتی ،ابراهیم یونسی و الری كرمانشاهی هستند ،با
خلق آثاری چون؛ سالهای ابری ،شوهر آهو خانم ،دهقانان ،زمستان بیبهار ،برفابههای بهاری
و ...رویکرد متفاوتی ن سبت به نوی سندگان ن سل اوّل دا شتند چون در آثار نوی سندگان ن سل
دوم مخاطب به رو شنی رگه هایی از ادبیات اقلیمی خاصِّ مناطق غرب را میبیند كه معموالً
منتقدان ادبی ،سبک داستاننویسی غرب ایران را با این شاخصهها معرفی میکنند.
پژوهش حا ضر ،ساختار و محتوای آثار دا ستانی نوی سندگان این منطقه را با تکیه بر
آثار علیاشتتترف درویشتتتیان ،علیمحمد افغانی ،منصتتتور یاقوتی ،ابراهیم یونستتتی و الری
كرمانشاهی ،بررسی میکند و به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 آثار داستانی غرب ایران به چه موضوعاتی پرداختهاند؟ ساختار عناصر داستانی داستانهای غرب ایران چگونه است؟.1-2اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش
بدون شک تفاوت در خاستگاه اقلیمی نویسندگان ،از عوامل اساسی در ایجاد تمایز های
ستتتبکی و ت فاوت در تکنیک های هنری استتتت كه این امر چون موج بات پد ید آ مدن
حستتاستتیتهای خاص در جهاننگریهای نویستتندگان استتت .بنابراین ،نویستتندگانی مانند
درویشیان ،افغانی ،یونسی ،یاقوتی و الری كرمانشاهی به منطقۀ غرب ایران تعلق دارند ،لذا
آداب و رسوم و فرهنگ منطقۀ غرب در سبک داستاننویسی آنان مشهود است به نوعی كه

بررسی تحلیلی ساختار و محتوای داستاننویسی در غرب ایران معاصر 29/

بستتتیاری از داستتتتانهای آنان بازتاب فرهنگ این منطقه استتتت .از این رو ،در آثار این
نوی سندگان ،مخاطب به نوعی تأثیر اقلیم و منطقه و به تبع آن جهان نگری نوی سنده را در
ارائه محتوای داستانها و حتی تصاویر شخصیتهای داستانی از جمله كودكان و زنان مشاهده
میکند .لذا این عوامل ،اهمیّت بررستتی ستتیر ستتاختاری و محتوایی داستتتاننویستتی را در
منطقۀ غرب دو چندان میکند.
.1-3پیشینۀ پژوهش
تاكنون پژوهشی به صورت جامع سیر ساختاری و محتوایی ادب داستانی غرب ایران را
برر سی نکردها ست ،امّا پژوهش هایی در ارتباط با مو ضوع نو شتار حا ضر انجام شدها ست كه
عبارتند از:
 شیری ،قهرمان()1383؛ «ویژگیهای اقلیمی در دا ستاننوی سی كرمان شاه» كه به تأثیراقلیم غرب ایران بر سبک دا ستاننوی سان این منطقه از جمله من صور یاقوتی ،علی ا شرف
درویشتتتیان و علی محمد اف غانی پرداختهاستتتت .شتتتیری ،قهرمان( )1387در كتابی با
عنوان«مکتبهای داستتتاننویستتی ایران» بخشتتی را به معرفی داستتتاننویستتی غرب ایران
اخت صاص دادهاست و به صورت مخت صر برخی از ویژگیهای سبکی نوی سندگان این مناطق
را بیان كردها ست .ر ستمی(« )1391بومیگرایی در آثار نوی سندگان كرمان شاهی با تکیه بر
سه اثر علی محمد افغانی ،علی ا شرف دروی شیان و من صور یاقوتی» ،شاخ صهای اقلیمی در
سته اثر انتخابی از سته نویستنده نامدار كرمانشتاه به نامهای علی محمد افغانی ،علیاشترف
دروی شیان و من صور یاقوتی برر سی كردها ست .محمودی و ر ضایی( .)1393در مقالهای با
عنوان «بررستتتی تطبیقی داستتتتان كوتاه «گل خاص» از منصتتتور یاقوتی و «دلتنگی» از
چخوف» ،تأثیرپذیری داستان گلخاص منصور یاقوتی از داستان دلتنگی چخوف را بررسی
كردهاستتت .ایرانی( )1391در مقالۀ«نگاهی تحلیلی به ستتیمای زن در ناتورالیستتم ستتالهای
ابری» معتقد است كه نوع نگاه علیاشرف درویشیان به زن ،جنسیت و نقش او در جامعه و
خانواده ،نگاهی خاص و معنادار استتت ،بدین معنا كه نه رئالیستتم محض استتت و نه كامالَ
ناتورالیستتی استت در حقیقت شتخصتیّتی خاكستتری و تیره دارد .چنانکه مشتاهده شتد؛
پژوهش های ذكر شده در بخش پیشینۀ پژوهش ،سیر ساختاری و محتوایی داستاننویسی
در غرب ایران را بررستتتی نکردهاند .بنابراین ،نگارنده تالش دارد با رویکردی متفاوت به این
موضوع بپردازد.
.2ساختار داستانهای غرب ایران
در نگاهی كلی و با توجه به آثار شتتتاخص نویستتتندگان این مناطق ،میتوان گفت كه
ساختار داستانهای غرب ایران از الگویی سادهی خطی پیروی میکند ،زبان و فضای داستان،
زبان و ف ضایی ایالتی ا ست .نو شتهها از طرحی ساده برخوردارند و پیچیدگی روایی در آنها
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مشاهده نمیشود .شخصیت و رخدادهای داستانی ،در بیشتر موارد افراد و رویدادهای واقعی
اجتماعی در جامعۀ كردنشین غرب ایران هستند .به طور كلی داستانهای فارسی این مناطق
را می توان زیر عنوان ادبیات رئالیستتم اجتماعی(انتقادی) نام نهاد .ادبیاتی كه بازتاب زندگی
واقعی مردم ا ست و سعی در ن شان دادن الیههای پنهان روابط اقت صادی در نظامی شبه
فئودالی است .امّا عناصر مختلفی در تکوین و شکل گیری ساختار آثار این مناطق تأثیرگذار
بودهاستتتت كه خاستتتتگاه آن محیط اجتماعی وجغرافیایی استتتت« .عواملی چون محیط
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،تاریخی و محیط طبیعی كه هر نویسندهای به صرف
تعلق جغرافیایی به یک منطقۀ خاص ،با قرار گرفتن در شتعاع این مؤثرها ،آنها را در ذهن و
ضمیر خود حل و ه ضم میکند و خواه ناخواه در صورت ظاهری و ژرف ساخت آثار هنری،
كن شهای م شابهی با دیگر نوی سندگان هماقلیم از خود بروز میدهد و آنگاه ا ست كه فراوانی
این مشتتتتر كات میتوا ند ستتت بک یک اقلیم را از اقلیم دیگر مت مایز ك ند»( مکتب های
دا ستاننوی سی در ایران ،شیری ،ص  .)11بنابراین ساختار ب سیاری از آثار دا ستانی ایران
ناشی از تنوع موجود در محورهای زیستمحیطی است.
.2-1كاربرد واژههای بومی
آنچه در داستتتانهای نویستتندگان غرب ایران در نگاه اوّل به چشتتم میآید ،ردّ پای زبان
مادری (زبان كُردی) ا ست .این زبان دارای چهار شاخۀ ا صلی ا ست كه عبارتند از كرمانج
جنوب ،كرمانج شمال ،كردی كرمان شاهی ،اورامی و گورانی كه هر یک گوی شهای خا صی را
شامل می شود .امّ ا گویش اكثریت مردم كرمانشاه (زادگاه درویشیان ،یاقوتی ،افغانی و الری
كرماشتتاهی) كُردی كلهری استتت و در كنار آن فارستتی كرمانشتتاهی كه اختالطی از كردی
كلهر با زبان فار سی ا ست ،در این ا ستان رایج ا ست .از اینروی واژههای بومی كه در آثار
داستانی آنان بازتاب دارد ،عموماً از گویش كُردی كلهری است .واژههای نشاندار و بی نشان،
عامیانه و ر سمی ،شاخ صهای قابل طرح در بحث الیههای واژگانی ه ستند .در دا ستانهای
نویسندگان غرب ایران ،افزون بر كاربرد واژههای بی نشان و واژههای رسمی ،كاربرد واژگان
بومی و محلی به چ شم میآید و میتوان آنها را در زمرۀ واژههای ن شاندار قرار داد .مثالهای
زیر نمونههایی از این دست هستند:
دو سه تا « گرمچه »1از ننه خورد(چهار كتاب ،درویشیان :ص .)119
« روله »2این مایۀ شر ،چه بود آوردین خانه؟ (همان.)98 :

 - 1مشت.
 -2فرزند
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به طرف من و اكبر حمله میکرد و میگفت « :بایهغش 1،قوشمهها( »2همان.)87 :
« كِزه كن »3پای دیوارها به خودم ،بدبخت به خودم (همان.)83 :
«و محکوم بودند كه مقررات وضتتع شتتده از ستتوی ستتابقه دارهاَ «،شکَت»4ها و«ستتینه
ستتوخته ها»و خالفکاران حرفه ای را تحمل كنند( ».برفابههای بهاری ،الری كرمانشتتاهی،
ص )57
«اوغور بخیر (»5كج كاله و كولی ،یونسی ،ص .)6
«هَرَشَه و گُرَشه(»6همان)174 :
مثل خُل خُله7به دور خودشان میچرخیدند»(همان.)219 :
«گاس8ارباب تا فردا منصرف شد( ».دهقانان ،یاقوتی ،ص .)16
«یه چمچه9روغن ته خیک پیدا نمیشه( ».همان .)27:
اغلب دا ستانهای مناطق غرب ایران در رو ستاها و مناطق ایلیاتی كردن شین غرب اتفاق
افتاده و بر این استتتاس كاربرد واژههای بومی و محلی (كردی) متناستتتب با كاراكتر های
داستتتان در آثار آنان بستتامد باالیی دارند .وجود این واژهها ،مخاطب را به فضتتای داستتتان؛
رو ستا یا مناطق حا شیهن شین كرمان شاه نزدیکتر خواهد كرد ،اگر چه خوانندۀ غیر بومی در
پارهای موارد برای خوانش و درک برخی واژهها دچار م شکل خواهد شد .نکتۀ دیگر این كه
چون اغلب شخصیتهای داستانی درویشیان مردمانی عادی ،روستایی و كمسواد از كشاورزان
و دهقانان هستتتند ،واژههای كاربردی آنها نیز مطابق با طبقۀ اجتماعی آنهاستتت كه دامنۀ
واژههایی مناسب وضعیت زندگی خود دارند و در گفتوگوهایشان از آنها بهره میبرند.
تکرار واژههای بومی و واژهگزینی های اقلیمی در متن داستتتتانهای نویستتتندگان غرب
ایران ،انحراف از قاعدههای زبان معیار محستتتوب میشتتتود .و به نوعی از طریق این كلمات
میتوان به صتتفت ستتاختاری داستتتانهای غرب ایران پی برد زیرا«استتتفاده از واژههای به
كاررفته در یک اثر ادبی ،میتوان به نو داللتهای واژگانی و نهایتاً به صفت سبک شنا سی آن
 - 1جغد.
 -2ناقال.
 - 3غمگین ،ناراحت.
 -4خسته
 -5روزبخیر
- 6رجز خواندن ،تهدید كردن
 -7فرفره
 -8شاید
 -9قاشق
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اثر پی برد .م شخ صههایی كه در این ق سمت حائز اهمیّت می شوند ،نوع داللت واژهها ست.
اینکه واژهها نشتتاندار هستتتند یا بی نشتتان»( نقد بالغی و ستتبکی رباعیات حافظ ،مجد و
غالمی :ص .)18
.2-2كاربرد جملههای كوتاه
كاربرد جملههای كوتاه از مشتتتخصتتتههای زبانی داستتتتانهای غرب ایران استتتت؛ یعنی
جملههایی كه ستتاخت آنها با اجزای اصتتلی ستتخن استتت و آنها را «ستتبک منفصتتل
( )Paratacticمیگویند» (فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد :ص  .)166نویسندگان غرب ایران
در موقعیتهای مختلف از جملههای كوتاه و پرشتتتاب استتتفاده میکند و مکانها ،صتتحنهها،
ظاهر و رفتار شتتخص تیّتهای داستتتانی خود را توصتتیف میکنند« :غروب بود ،شتتب میشتتد،
خودنویسم جوهر پس مداد ،مشقهایم را نوشتم ،انگشتهایم جوهری بود .یک نیمه مداد پیدا
كردم ،مغزش را بیرون آوردم و ازش جوهر ستاختم .اكبر قالیچه را كشتید و جوهر ریخت و
ننه توی سر خودش زد ،سرخ شد و دردش گرفت» (چهار كتاب ،دروی شیان :ص .)185
« عمو پیره دل از منقل كند و بلند شد .رنگم پریده بود .اكبر و ا صغر میلرزیدند .همه دورم
جمع شتتتدند .عم و پیره نزدیک جعبه آمد ،همه گردن كشتتتیده بودند ،در جعبه را باز كرد.
همه با هم گفتند :بیاااالوون» (همان .)97 :علت اصلی چنین سبکی زمانی است كه نویسنده
میخواهد ،توصیف كند و به تصویرسازی شتاب بخشد.
جمالت كوتاه ،یک كلمه و نقطه ،دو كلمه و نقطه ،تو صیف در تو صیف و زیادهگویی كه
از ویژگی های زبان نقالی ا ست در این مثال م شهود بود .همچنین نگاه شود به بر شی كوتاه
از آغاز یکی از بخشهای داستان«بنبست»:
« درون اتوبو سی كه به سوی تهران حركت میکرد ،سیرنگ كنار نازبانو ن ش ستهبود و به
سرنوشت مبهم خود میاندیشید .نازبانو؛ كنار شیشه ،با دلی به جای خون انگار رودی از غم
و تلوا سه و نگرانی در آن جریان دا شت ،با چ شمان در شت و اندوهبارش حركت د شتها و
كوهها و بی شهزاران و خطوط تیرهای تلگراف را مینگری ست ،پیوسته آه میک شید و هر چند
گاه چادری را كه تاكنون نپوشیده بود روی روسریاش-كه برای نخستین بار به سر افکنده
بود-میکشتتید .در والیت خودش او ماشتتته كه چیزی شتتبیه شتتنل امّا ستتیاهرنگ بود ،با
مهرههای ریز آبی رنگ در انتها ،به دوش میافکند و سربند به سر دا شت .در پو شش جدید
اح ساس آرامش و امنیّت نمیکرد ،عذاب میک شید و با خود مینالید و (». . .بنب ست ،یاقوتی،
ص .)137
.2-3پیرنگ ساده و رئالیستی
نکتۀ دیگر در باب ساختار دا ستانهای غرب ایران ،نوع پیرنگ آنها ست .همۀ دا ستانهای
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برجستتتۀ نویستتندگان غرب ایران از نوع رئالیستتتی هستتتند ،از اینرو چون تقلیدی از عالم
واقعیت محستتتوب میشتتتوند از پیرنگ خطی باز ،پیرنگی كه نظم طبیعی حوادث بر نظم
ساختگی آن برتری دارد ،بهره میبرند .در دا ستانهای نوی سندگان غرب ایران ،مخاطب یک
سری از حوادث و رویدادهای سلسلهوار و به هم پیوسته را مشاهده میکند كه با نظم خاصی
و برای رسیدن به نتیجۀ خاصی در متن داستان قرار گرفتهاند .در این گونه داستانها خبری
از تعلیقهای متعدد میان فصلهای داستانها نیست .بنابراین ساختار اصلی داستانها ،پیرنگ
خطی استتتت و وقایع آنها به ترتیب توالی زمانی و عمل داستتتتانی منطبق با زمان تقویمی
روایت میشود.
بر این ا ساس ،حادثه ،ك شمکش ،بحران ،نقطۀ اوج و گرهگ شایی از ا صلیترین عنا صر
ستتاختاری پیرنگ به شتتمار میرود كه مخاطب در آثار داستتتانی نویستتندگان غرب ایران
مشاهده میکند:
 حادثۀ پیرنگ :حادثۀ دا ستان شوهر آهو خانم ،آمدن هما به نانوایی سید میران ا ست،حادثۀ داستتتان ستتالهای ابری ،به دنیا آمدن شتتریف دراویشتته در خانوادۀ تنگدستتت و فقیر
ا ست .به دنیا آمدن ابراهیم ،در جایگاه حادثۀ آغازین دا ستان زم ستان بیبهار قرار دارد .در
داستان دهقانان ،تقاضای خان از بابا حیات برای فرستادن عروسش به قلعه اربابی ،نخستین
حادثه است .كوچ علی الری از روستای زمین به روستای گردكانه حادثۀ آغازین در داستان
برفابههای بهاری است.
 كشتتمکش پیرنگ :در داستتتانهای مزبور بعد از حادثه ،كشتتمکش روی میدهد ،دلب ستن سید میران به هما در داستان شوهر آهو خانم ،شناخت محیط اطراف و پی بردن به
جایگاه اجتماعی فرودستتت خویش توستتط شتتریف دراویشتته در داستتتان ستتالهای ابری،
خودداری باباحیات از فر ستادن گوهر به قلعۀ اربابی و ای ستادگی در برابر اتاخان در دا ستان
دهقانان ،ازدواج مادر علی الری كرمانشتتتاهی با ناپدری خشتتتن و نامهربان در داستتتتان
برفابه های بهاری ،جدایی پدر و مادر ابراهیم در داستتتان زمستتتان بیبهار ،كشتتمکشتتهای
شاخص این داستانها هستند.
بحران پیرنگ :آوردن هما به خانه توسط سید میران در داستان شوهر آهو خانم ،رویآوردن شریف دراوی شه به فعالیتهای سیا سی در دا ستانهای ابری ،كینه پیدا كردن اتاخان
ن سبت به خانوادۀ باباحیات در دا ستان دهقانان ،خ شونت ناپدری ن سبت به علی و مادرش
در داستتتتان برفابه های بهاری ،كوچ ابراهیم به تهران و گرایش به حزب توده در داستتتتان
زمستان بیبهار،
 نقطۀ اوج پیرنگ :ازدواج سید میران با هما و جدایی از آهو ،هم سر اولش در دا ستانشوهر آهو خانم ،درگیری مردم رو ستا جبارآباد به رهبری نادعلی ،فرزند باباحیات با اتاخان
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و عوامل قلعۀ اربابی در داستتتان دهقانان ،زندانی شتتدن ابراهیم به خاطر عضتتویت در حزب
توده در داستتتان زمستتتان بیبهار ،بیمار شتتدن علی و مشتتقتهای درمان او در داستتتان
برفابه های بهاری ،به زندان افتادن شریف دروای شه به خاطر فعالیتهای سیا سی در دا ستان
سالهای ابری.
گره گشایی :برگردان سید میران توسط آهو در داستان شوهر آهو خانم ،آزادی شریفدراویشه از زندان همزمان به انقالب اسالمی در داستان سالهای ابری ،كشته شدن نادعلی و
سركوب قیام روستاییان جبارآباد در داستان دهقانان ،رهایی ابراهیم از حکم اعدام به خاطر
تخفیف در مجازات در داستتتان زمستتتان بیبهار ،كوچ علی به كرمانشتتاه و رهایی از ظلم و
ستم ناپدری در داستان برفابههای بهاری.
نوی سندگان غرب ایران ،تمام همّ خود را م صروف ت صویربرداری و تو صیف یک منطقۀ
خاص جغرافیایی(منطقۀ غرب ایران) ،با تمامی شتخصتیتها ،لهجهها ،ستنن و باورهای مردم
میکنند تا بتوانند ف ضای منا سبی از دا ستانهای شان را در اختیار مخاطب بگذارند .از اینرو،
ا ستفاده از شخ صیّتهای محلی ،مناطق و محلههای بومی ،باورها ،ضربالمثلها خاص این
مناطق از دیگر شاخص های ساختاری دا ستانهای آنان ا ست ،بدین معنا كه آنها در منطقۀ
غرب ،به جستتتجوی شتتخصتتیتهای جذاب و مطرح میگردند ،تا بتوانند در قالب داستتتانی
واردشتتان ستتازند و فضتتایی خ اصِ مناطق غربی ایران ارائه دهند .در این میان ،بستتیاری از
شتتتخصتتتیتهای بومی و منطقهای ،به دلیل محدودیتهای منطقهای ،تیپیک و كلیشتتتهای
میشتتوند و نمونه های فراوانی از آنها در داستتتانهای الری كرمانشتتاهی ،افغانی ،یونستتی،
درویشیان و یاقوتی حضور دارند.
.3محتوای داستانهای غرب ایران
اشاره شد كه رویکرد داستاننویسان غرب ایران ،رئالیستی است كه رویکرد انتقادی به
خود میگیرد .بر این استتاس محتوای داستتتانهای نویستتندگان غرب ایران نیز ،در راستتتای
برجستتتتهستتتازی واقعیّت های نابهنجار از جمله :فقر ،جهل ،ظلم حاكمان پهلوی و بیکاری
ا ست .اغلب م و ضوع دا ستانهای نوی سندگان این مناطق ،ماهیتی انتقادی دارد كه از زوایای
مختلف قابل بررسی است.
.3-1فقر
عر یانترین نمود نابهن جاری در تأمین م عاش یک خانواده ،محروم یت از اب تداییترین
امکانات مالی استتتت كه با خود زنجیرههایی از هنجار گستتتیختگیهای گوناگون را به همراه
دارد « :جدالهای فاجعه آمیز خانوادگی ،جهل و خرافه ،مرگ تدریجی جستتتم و روح ،فقر
فرهنگی ،انفعال و انتحار فکری جامعه ،ستتتقوط عزّت و كرامت انستتتانی و (»...مکتبهای
دا ستاننوی سی در ایران ،شیری،ص .)57نوی سندگان غرب ایران در دا ستانهای شان ،زندگی

بررسی تحلیلی ساختار و محتوای داستاننویسی در غرب ایران معاصر 35/

محرومترین و فقیرترین ال یه های جام عۀ ایران دورۀ پهلوی را در یک فضتتتای طبیعی-
اجتماعی و در حال كنش و واكنش به صورت ب سیار واقعی ن شان دادهاند ،فقری كه آنها به
تصویر میکشند ،عواطف بشری را تحت تأثیر قرار میدهد وی به طور غیر مستقیم ،علت این
فقر را ثروتمندان ،خوانین روستا و حاكمیت وقت میدانند .فقری كه آنها در داستانهایشان،
مطرح میکنند ،بیشتتتر فقری از نوع غم نان استتت و به مخاطب تلقین میکنند ،همین فقر
نان ،مقدمهای برای فقرهای فرهنگی و اجتماعی می شود به عنوان مثال در مثال زیر اینگونه
توصیفی بیانگر نوع فقری است كه در این مناطق وجود دارد:
«شهر كوچک ما در واقع جایی بود بیرون از دروازههای جهان-جایی بود كه در آن عمل
بر تأمّل غلبه داشتتتت-امّا نه عمل مثل عمل اتللو یا عمل جاهای دیگرف عملی كه میگویم
باز معمولی ا ست :كو شیدن ،رفتن ،آمدن و رنج بردن به نام زندگی و زندگی كردن در قالب
رنج بردن .بیحالی و رخوت هم بود ،امّا نه بیحالی و رخوت نا شی از سیری و چاقی شکم و
پیه گردن؛ بیحالی ناشتتی از فقر مطلق .دیار ما به طور معمول ته لیستتت استتت .منطقهای
عقب مانده ،دور افتاده كه برای خودش لک و لکی میکرد»(زمستتتان بی بهار ،یونستتی ،ص
.)178
در داستتتان«دستتتکش» از مجموعه داستتتانهای«كودكی من» از منصتتور یاقوتی پدر
خانواده به خاطر فقر و نداری ،تمایلی به مدرستتته رفتن بچه ها و تحصتتتیل آنها نشتتتان
نمیدهد(كودكی من ،یاقوتی ،ص  .)52این نوی سندگان در بی شتر دا ستانهای شان فقر و بی
عدالتی را به صورتی آشکار بیان میکند ،.چون خود در جامعهای زندگی كرده كه فقر چهرۀ
عی انی دارد و بارها رنج گرستتنگی وفقر را درک كرده استتت ،توانستتتهاند ،این واقعیّت را به
خوبی در داستانهایش به تصویر بکشند.
.3-2بیکاری
بیکاری یکی دیگر از م ضامین دا ستانهای غرب ایران ا ست «ح ضور و نفوذ نظام خرده
مالکی و تصتتویب و اجرای نیمبند الیحۀ اصتتالحات ارضتتی ،باعث به وجود آمدن انبوهی از
دهقانان جزء خوش نشین و بیکاری شماری ازطبقات پایین دست شهری و روستایی شد و
همین امر با عث نوعی از ادبی ّات روایی-ر ئالیستتتتی در این منط قه شتتتتد»( مکتب های
دا ستاننوی سی در ایران ،شیری ،ص  .)56مردان طبقات پایین شهری با وجود كار و زحمت
فراوان ،فا قد درآمد مناسبی بودند و زندگی آنها به سختی سپری میشد .وضعیت روستاییان
نیز از این بهتر نبود و گاهی اوقات نار ضایتی ارباب از و ضعیت موجود نیز باعث پس گرفتن
زمین از آنها و در نهایت بیکاری و به تبع آن بدهکاری این مردمان میشتتتد ،درویشتتتیان به
خوبی این موضوع را در میان داستانهایش بازتاب دادهاست:
«-اسم پدرت چیه؟!
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–ریش چرمی ،آقا.
چه كارهس؟هیچی ،آقا .خیلی پیره ،نشتتستتته توی خانه و كتاب دعا میخوانه ،آقا»( چهار كتاب،درویشیان،ص)11
همچنین نگاه شود به متن زیر از برفابههای بهاری ،نو شتۀ الری كرمان شاهی« :هر وقت
پدرش چیزی گیرش نمیآمد ،توی خانه كتک كاری بود .بخصتتتوص از وقتی كه جزو خوش
ن شینها به ح ساب آمده بود .بعد از آن دیگر پدرش كم حرف زده بود .هیچگاه نخندیده بود.
مثل اینکه زبانش بند آمده بود .تنها وقتی كه گورها را میکند ،زبانش باز میشتتتد و حرف
میزد(».برفابههای بهاری ،الری كرمانشاهی ،ص .)46
فرجام غم انگیز
یکی دیگر از موضتتوعات داستتتانهای واقعگرای نویستتندگان غرب ایران ،پایان غم انگیز
شخ صیتهای دا ستانی آنها ست .به طوری كه قهرمانان دا ستانهایش به شیوههای غمناكی
كشته میشوند یا میمیرند یا اینکه به فرجامی ناخوشایند میرسند .به عنوان مثال در داستان
«دهقانان»« ،باباحیات» و «نادعلی» از شخ صیّتهای ا صلی ه ستند كه بابا حیات از غ ّصۀ
ننگی كه به و سیلۀ اتاخان بر وی تحمیل شده(گذا شتن یوق بر گردنش) ،دق میکند« :بابا
حیات میخواستتت پستترانش را صتتدا بزند ،عروستتانش را ،ننه را ،نتوانستتت .تکیه به دیوار زد
زانوانش خم شد .به رختخواب چنگ انداخت .تکیه به رختخواب داد ،پاهایش را دراز كرد و
مرد»(دهقانان ،یاقوتی ،ص .)38
نادعلی هم بر اثر توطئۀ خان و افرادش ،ك شته شد« :مهاجمین د ست و پای ناد علی را
گرفتند ،او را بلند كردند و خود شان را بر فراز یک بلندی ر ساندند و پیکر نادعلی را از فراز
آن بلندی به اعماق درّه پرت كردند .صدای ریزش و آوار سنگها .صدای شیهۀ اسب كه یال
افشان سم بر زمین میکوبید»(همان :ص.)167
در دا ستانهای دروی شیان نیز این رویکرد وجود دارد ،با مرگ این شخ صیتها ،نوی سنده
خط بطالنی بر تمامی آرزوها و امیدهای آنان میکشتتد و در حقیقت نشتتان میدهد قهرمانان
داستانهایش مقهور سرنوشت تلخ خود هستند ،امّا شگفت آور این است كه غم مخاطب با
خواندن این ق صه ها برای بازماندگان بی شتر از ك سانی ا ست كه قربانی می شوند«:آقا ،دیروز
غروب مُرد .از ستتترما ،آقا خون از گلوش آمد و مُرد .هی میگفت :ستتتتاره میخوام ،ستتتتاره
میخوام .یک ستاره قشنگ برای ننهام( ».چهار كتاب ،درویشیان ،ص .)14
.3-3ظلم خوانین
یکی از واقعیّتهای تلخ مناطق روستتتتایی غرب ایران در دوران پهلوی ،نفوذ حاكمان و
خوانین و به تبع آن ظلم و ستم آنها بر مردمان مظلوم رو ستاها میبا شد ،و به نظر میر سد
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یاقوتی به عنوان نویستتندهای كه از بطن این جوامع روستتتایی برخاستتته به خوبی توانستتته
است كه این واقعیّت تلخ را در داستانهایش بازتاب دهد.
در داستان«زمستان بیبهار» مادر ابراهیم به خاطر اینکه رعیتزاده بود ،همواره از جانب
خانوادۀ همستتترش كه ارباب روستتتتا بودن ،مورد اذیت و آزار قرار میگر فت و به خاطر این
و ضعیت مجبور به ترک خانه و جدایی از هم سرش شد و در ادامه به خاطر غم و اندوه این
جدایی ،دق كرد و مُرد.
در داستتتان برفابه های بهاری ،علی به همراه ناپدری و مادرش به دستتتور خان مجبور
میشوند از روستای زمین كوچ كنند و به روستای گردكانه بروند ،زیرا خان روستای زمین،
زمینهای آنها را غصب كرده بود و به یکی دیگر از رعیتها داده بود.
دا ستان«دهقانان» دا ستانی ا ست كه من صور یاقوتی تمام زوایای دردناک رابطۀ ارباب-
رعیتی را به تصویر كشیدهاست .وی در ابتدای داستان از زبان«باباحیات» یک نمای كلّی از
این ارتباط نامتوازن به خواننده ن شان میدهد « :ش صت سال زندگی زیر تازیانۀ اربابها به او
فهمانده بود كه از جانب آنها هیچ باد موافقی نمیوزد»(دهقانان ،یاقوتی ،ص .)6
دردناكترین تراژدی رابطۀ ارباب -رعیّتی ،در امان نبودن ناموس رعیتها از جانب خان
بود ،خان در این دا ستان ،به گوهر ،زن نادعلی و عروس بابا حیات ،نظر دا شت و همین امر
باعث ستتركشتتی باباحیات و نادعلی شتتد .ایستتتادگی در برابر هوستترانی خان ،تبعات منفی
فراوانی برای این دو نفر داشت و باالخره موجبات مرگ هر دو را فراهم كرد.
.3-4زن
پرداختن به جایگاه زنان از دیگر مضامین داستانهای مناطق غرب ایران است .اغلب زنان
دا ستانهای نوی سندگان مکتب دا ستانی غرب ،تیرهروز ه ستند .جامعۀ سنّتی و هنجارهای
حاكم بر آن ،با آنان به گونهای رفتار میکند كه گویا بردۀ مردان هستتتند .نگاه غالب در این
آثار داستانی ،نگاهی انفعالی همراه با خمودگی نسبت به زنان و هستی زنانۀ آنهاست ،نگاهی
كه در آن ،زنان همواره پذیرای تمامنمای مشتتکالت زندگی هستتتند و خویشتتتن خویش را
نسبت به اتفاقاتی كه پیرامونشان میافتد ،گناهکار میپندارد .زنان در داستانهای نویسندگان
این خطّه در حقیقت ،بازتابی از ت صویر دلخواه مردان ه ستند و خود شان نیز در این قربانی
شدن هویتّت خویش با مردان همدستی میکنند.
هویّتباختگی و انقیاد شتخصتیّت زن در این داستتان به روشتنی قابل درک استت ،زن
علیرغم میل باطنی ،مجبور است مطابق میل همسرش رفتار كند و در حقیقت این سلطه را
پذیرفتهاست و به همین خاطر است كه دغدغۀ ا صلی اغلب زنان در داستانهای نوی سندگان
كرمانشتتاه ،فرزندان و همستترانشتتان هستتتند و كمترین توجّهی به وضتتعیت زندگی خویش
ندارند .از دیگر ستتو ،زنان داستتتانهای نویستتندگان غرب ایران ،استتیر هنجارهای خشتتک و
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ناعادالنۀ جامعۀ مردستتاالر هستتتند كه جز اطاعت و تمکین ،راه دیگری را فرا روی خویش
نمیبینند .در این ب اور ،مرد حاكم بالمنازع ا ست و زن نباید از د ستورات وی سرپیچی كند،
بنابراین نمیتوانند هویّتی برای خویش قائل شتتتوند و آنچه كه میبینند و میدانند ،تن دادن
به خواستههای مردانشان است و چشمپوشی از خواستههای خویش .توصیفات متعدد«سید
میران» در طول دا ستان « شوهر آهو خانم» این رویکرد را ن شان دادها ست «:به این جهت
كه زن موجود كامل نیست ،مصلحت خود اوست كه باید اینطور باشد .ما در كتاب آسمانی
آیه داریم كه زن باید مطیع اوامر مرد و و سیلۀ تمتع او با شد .مرد خدای كوچک زن ا ست،
زنی كه بیرضتتای شتتوهر پا از خانه بیرون بگذارد به هر جا كه قدم برمیدارد ،دری از جهنم
باز میشود»(شوهر آهو خانم ،افغانی ،ص .)421
هویّت فرود ست ،مظلوم و ستمدیده از دیگر هویّتهایی ا ست كه نوی سندگان كرمان شاه
برای زنان داستتتانهایشتتان ،تعریف كردهاند .این نویستتندگان با برجستتتهكردن خشتتونتهای
فیزیکی مردان ن سبت به زنان  -گاهی آن چنان مبالغه و زیادهروی در تر سیم این خ شونت
به كار گرفته می شود كه تا حدود فراوانی رنگ و بوی ناتورالی ستی و رئالی سم سیاه و تیره به
آثار آنان میدهد -تالش میکنند ،مظلومیت زنان را فریاد بک شند .در دا ستانهای علیا شرف
درویشیان ،منصور یاقوتی ،علیمحمدافغانی و الری كرمانشاهی ،همۀ زنان ،حتی هما ،هووی
آهو در شوهر آهو خانم ،ستمدیده ،مظلوم و بدون حامی ه ستند كه هیچ آزادی و اختیاری
از خود ندارند و تن به خوا ستهای مردان شان میدهند زیرا اگر كن شی غیر از این از آنان سر
بزند ،قوانین و هنجارهای حاكم جامعۀ سنّتی و مردساالری ،آن را برنمیتابد .من صور یاقوتی
در داستتتان «ستتال كورپه» رویکردی اعتراضآمیزی نستتبت به این هویّت دارد و نقادانه و
بیپروا وارد عرصتته های اجتماعی میشتتود ،علیه نظام اجتماعی موجود طغیان میکند و برای
گفتن ناگف ته ها تالش مین ما ید .بر حقوق و روابط نابرابر زن و مرد یورش میبرد و قانون
طالق در نظام اجتماعی ایران را در قالب این داستتتتان به نقد میکشتتتد و به نوعی بغض
تاریخی نستتبت به حق و حقوق زنان را به صتتراحت بیان میکند .در این داستتتان ،قانون و
هنجار حاكم بر جامعۀ ستنّتی ،برای نیمتاج هیچ اختیاری قائل نشتدهاستت او با وجود آنکه
یک شتتریک نا مشتتروع و نامتعارف دیگر را در زندگی مشتتتركش با بهرامی میپذیرد ،باز هم
خواستتتهاش از جانب مردش مقبول نمیافتد چرا كه حق طالق با مرد استتت و این بغضتتی
تاریخی استتتت كه همواره همراه زنان ایران زمین بودهاستتتت .او در این داستتتتان ،خوانش
بغضآلود از مناستتتبات زن و مرد ارائه مید هد؛ زن با تمام بیمهری های همستتترش به او و
كودكش باز هم چشمانتظار مردش است ،باز هم عاشق زندگیش است ،امّا این مرد است كه
حرف آخر را در زندگی مشترک میزند و جامعۀ مردساالر و فرهنگ غالب آن ،حق جدایی و
افتراق را به مرد میدهد «:ساعتی از ظهر گذشته ،بهرامی و نیمتاج از شهر برگشتند .نیمتاج
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طالق گرفته بود .از ما شین كه پیاده شدند .بهرامی راه تاك ستان را در پیش گرفت و نیمتاج
به سوی خانه رفت كه شندر پندرهایش را زیر بغل بزند و ده را ترک كند .نیمتاج در اتاقی
را كه یک عمر در آن گریه كردهبود ،غصه خوردهبود ،رنج كشیدهبود ،باز كرد .توی این اتاق
چه خوابهای خوشتتی دیدهبود! چه رؤیاها كه در ستتر نپرورانده بود! با تار و پود خیال ،چه
نقشهای طالیی كه نبافته بود؛ میخواست ،توی همین اتاق ،شاهد پایکوبی پسرها و شاهد
رشد و بالندگی آنها باشد .میخواست گیسوهایش را در كنار بچهها و نوههایش ،سفید كند.
یک كا سه دوغ خنک از د ست نوههایش بنو شد .نوههایش را زیر بال و پر خود بزرگ كند و
بعد بمیرد .به هر گو شۀ اتاق كه نگاه میکرد ،خاطرات تلخ و شیرینی برایش تداعی می شد.
هر چیز بیارزش و بیم صرفی برای او رازها در خود نهفته داشت و داستانها حکایت میکرد.
در اتاق را بر روی خود بست .گوشهای نشست و زیر گریه زد .آنقدر كه دلش صاف و سبک
شتتد .برای آخرین بار نگاهش را روی تنها دریچۀ اتاق ،تیرهای ستتقف ،پرده كهنهای كه در
گو شهای آویخته شدهبود ،یک چمدان فر سوده ،چراغ زنبوری ،پر سه زد .آهی سینهاش را
لرزاند .بقچه را زیر بغلش گرفت و طوری كه كستتی او را نبیند ،حاشتتیۀ آبادی را دور زد و
وارد كورهراهی شد كه از كنار رودخانه می گذ شت .زن تنها پا به كوره راهی گذا شت كه باد
در آن میپیچید و میموئید»(داستانهای آهودره ،یاقوتی ،ص .)234 ،233
«الری كرمانشتتتاهی» در «برفابه های بهاری» كه اتوبیوگرافی زندگی خویش را بیان
میکند ،برخورد خ شونتآمیز ناپدریاش را با مادرش به ت صویر میک شد ،ت صویری كه بیانگر
درد بزرگی در جامعۀ سنّتی غرب ایران ا ست .كودک یتیمی كه به همراه مادرش از آغاز تا
انتهای دا ستان ،متحمّل سختترین رنجها و خ شونتها می شوند .فقر ،نداری ،جهل ،بیماری،
یتیمی و خشتتونتهای ناپدری در ستتراستتر داستتتان موج میزند و در حقیقت این داستتتان،
واقعیتی ستتتیاه در بیان رنجهای علی الری كرمانشتتتاهی و مادر مظلوم و ستتتتمدیدهاش
استت«:ناپدریم ناگهان به مادر حملهور شتد و موهای ستر او را كه از ستربند بیرون زدهبود،
چنگ زد و اندام ستتبکش را روی خاكها كشتتاند ،برادر دو ستتالهام دو دستتتی به یقۀ مادرم
آویزان شتتد و لحظهای بعد بر شتتیب كنار راه غلطید و عاقبت در چالۀ پر از برفی ستترنگون
گشتت .من هم به گریه افتادم و فریادم در ستکوت سترد دشتت گم شتد .ناپدریم همچنان
خ شن و بیترحم مادرم را كتک میزد و او را روی خاکها میک شید .من تالش میکردم تا از
روی االغ پایین بپرم .ناپدریم كه از كتکكاری مادرم خسته شدهبود او را رها ساخت و با دو
سیلی بیرحمانه مرا ساكت نمود ،آنگاه برادر دو سالهام را كه در میان برفها دست و پا میزد
بر سطح جاده كشاند»(برفابههای بهاری ،الری كرمانشاهی ،ص .)9
.3-5مبارزات طبقاتی
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پرداختن به مبارزات طبقاتی ،حمایت از طبقۀ فرودستتتت جامعه و شتتتورش علیه نظام
ستترمایهداری یکی دیگر از درونمایههای داستتتانهای مناطق غرب ایران استتت كه عمدتاً در
داستانهای درویشیان ،یاقوتی و الری كرمانشاهی وجود دارد.
در داستان دهقانان من صور یاقوتی ،روستاییان در برابر«اتاخان» ،خان جبارآباد ،شورش
میکنند ،چرا كه از ظلم و ستتتمهای او به تنگ آمدهبودند«:مردم از خانهها بیرون ریختند.با
چوب و سنگ و داس .ارباب ماشین را روشن كرد .عدهای به ماشین آویختند و باران سنگ
بر شیشههای ماشین باریدن گرفت .مردم با تیشه و تبر و بیل به جان ماشین افتادند .چند
نفر ارباب را بیرون كشتتیدند .صتتفیر چوب بود كه توی هوا ناله میکرد و چرخ میخورد و بر
پشتتت و شتتانه و دستتت و پای ارباب كوبیده میشتتد .ارباب از درد فریاد میکشتتید و كمک
میطلبید و مینالید :رحم كنید .مردم ،رحم كنید.
پنجعلی با اسفندیار گالویز شده و او را توی جویبارگلآلود درغلتانده و با مشت به سر و
صورتش میکوبید .زنها مبا شر را گرفته و با چنگول و دندان و با پاره سنگ به جانش افتاده
بودند .یکی موهایش را میکشتتید .یکی ستتنجاق درآورده و توی لمههایش فرو میکرد .یکی
دندانهایش را توی بازوی مباشتتر فرو كردهبود .ضتتابط گریختهبود .ارباب با ستتینه و صتتورت
روی زمین افتادهبود و از درد فریاد برمیداشتتت . . . . . .ماشتتین جیب مثل قوطی حلبی در
هم كوبیده شدهبود .شی شه هایش ریزریز شده و ال ستیکهایش را شکافته و چراغهایش را
متالشتتتی كردهبودند .چند لحظه بعد شتتتعلههای آتش از ماشتتتین زبانه كشتتتید .جمعیّت
خشتتمآلود ،دشتتنام گویان به حركت افتاد .رستتول با حلبی پر بنزین خودش را به جمعیّت
رساند .فریاد كشید :تراكتورش را آتش میزنیم و بعد قلعه را(».دهقانان ،یاقوتی ،ص .)146
در داستان«میدان» این مبارزۀ طبقاتی از زاویهای دیگر بیان شدها ست ،در این داستان،
این مبارزه در قالب تحقیر اغنیا و سرمایهداران توسط فقرا بیان شدهاست ،عزت و تیمور كه
بیکار و گرسنه هستند و بعد از تالش فراوان كاری پیدا نمیکنند ،یاقوتی در قالب داستان به
مخاطب مینمایاند كه عامل بیکاری و گرسنگی آنها ،سرمایهداران و مناسبات غلط اقتصادی
حاكم بر جامعه استتتت ازاینرو بغض و ناراحتی خود را به وستتتیلۀ تیمور و عزت به نمایش
میگذارد و با شتتکستتتن شتتیشتتۀ ماشتتین یکی از ثروتمندان و ستترمایهداران مبارزۀ توأم با
خ شونت را در قبال نظام سرمایهداری بیان میکند .در این داستانها ،فا صلۀ طبقاتی و خ شم
طبقۀ فرود ست از وجود این تبعیضها به ت صویر درآمدها ست .البّته باید تأكید دا شت كه
هدف نوی سندگان در این دا ستانها ،صرفاً برای ن شان دادن نفرت و كین طبقاتی نی ست كه
فقط ری شه در نابرابریهای اقت صادی دا شتهبا شد ،بلکه افزون بر آن ،برای اثبات یک حقیقت
بزرگتر ا ست و آن ،تقابل بدویت و مدنیّت از مؤلفههای جنبش مارك سی ستی ا ست كه خود
بخشی از آموزههای مدرنیته مورد توجّه این نویسندگان بودهاست.
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نتیجه
داستان نویسی غرب ایران متأثر از ادب داستانی معاصر است و به تبعیت از جریان حاكم
كه به رئالی سم تمایل دا شت ،گامهای آغازینش را در این م سیر نهاد ،به طوری كه گرایش
فراوان نویسندگان غرب ایران به رئالیسم اجتماعی(انتقادی) ،در بسیاری از موارد به رئالیسم
سوسیالیستی منتج شدهاست كه این رویکرد به عنوان سبک غالب نویسندگان این منطقه
درآمدهاستتت .بنابراین نویستتندگان غرب ایران در داستتتانهایشتتان به دنبال مکانهایی واقعی
برای نمایش گوشههایی از زندگی هستند.
نوع نثر در دا ستانهای شاخص این منطقه ،نثری ساده و به دور از ن شانههای زبان ادبی
و همچون گزار شی صرفاً از شرحی مطابق واقع از زندگی مردمان این مناطق ا ست .آنها به
دنبال دقّت در بیان و عینیّت بخشتتی به واقعیّات هستتتند .صتترف نظر از برخی تشتتبیهات
محستتوس و مادی و برخی از تشتتخیصهای جزئی كه در راستتتای عینی كردن و ملموس
كردن توصتتیفات هستتتند ،مخاطب كاركرد مجازی برای زبان مشتتاهده نمیکند .همچنین
شخصیّتهای اصلی اغلب داستانهای رئالیستی از اقشار متوسط یا فرودستان جامعه هستند.
ای ن افراد معموالً از سطح سواد و پایگاه اجتماعی چندانی برخوردار نی ستند ،بنابراین نثری
هم كه برای داستتانهای آنها انتخاب میشتود ،طبیعتاً ارتباط زیادی با این شتخصتیّتها دارد.
بدین معنا كه گفتار و كالم اینگونه انستانها بستیار عامیانه استت و تا حدود زیادی بازتاب
ستتطح پ ایین ستتواد ،آگاهی و فرهنگ آنان استتت .افزون براین ،شتتخص تیّتهای داستتتانهای
نویستتتندگان غرب ایران ،اغلب مردمان بومی و محلی هستتتتند ،بنابراین نثری هم كه برای
روایت كردن داستانهایشان برمیگزینند ،با شخصیّتهای داستانهایشان ارتباط تنگاتنگی دارد.
اغلب داستتانهای نویستندگان غرب ایران در خدمت بیان اندیشتهها و افکار آنان استت.
همزیستتتی مستتتمر با پسافتاده ترین طیفها و تیپهای اجتماعی و اشتتتراک در احستتاس
همسان طبقاتی و التزام عقیدتی به طرفداری از زحمتکشان باعث شدهاست كه اندیشهها و
ع قاید این جریان را باز تاب دهند ،م فاهیمی همچون :ن قد نظام ستتترمایهداری ،مبارزات
طبقاتی ،ترسیم بیعدالتیها ،بیان روزمرگی زندگی از مهمترین اندیشههای سوسیالیستی در
این زمینه است .در مورد پیرنگ داستانها نیز باید گفت؛ بروز بحران و حادثه ،هستۀ مركزی
داستانهای رئالیستی كوتاه و بلند را شکل میدهد و ساختار داستانها با توجّه به این وضعیت
بحرانی بنا میشود و از این لحاظ ساختاری مشترک دارند ،چون شخصیّتهای اصلی داستانها
به سبب به هم خوردن وضعیت عادی یا در تالش برای مقابله با بحران ،از مکان بروز بحران
میگریزند و یا از بین میروند و یا تالش میکنند كه دوباره به موقعیت عادی پیشین برگردند.
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بر این استتاس ،حادثه ،كشتتمکش ،بحران ،نقطۀ اوج و گرهگشتتایی از اصتتلیترین عناصتتر
ساختاری پیرنگ است كه مخاطب در داستانهای این نویسندگان مشاهده میکند.
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