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 چکیده
ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها دهندۀ ویژگیهای اقلیمی غالباً بازتابداستان

نویسی گانۀ داستانهای پنجهیک منطقۀ جغرافیایی هستند. یکی از حوز ورسومآدابو 

نویسی اقلیمی غرب یا کرمانشاه است که هویّت مستقلی اقلیمی ایران، حوزۀ داستان

نویسی مدرن ایران است. اقلیم کرمانشاه در دارد و پیشینۀ آن تقریباً به قدمت داستان

در این  پیشتاز است.برابریِ حقوق انسانی  اندیشهدبیات کارگری و بازتاب پدیدآمدن ا

و معنویِ عناصر مادی های اقلیمی و ویژگیتحلیلی،  -پژوهش به روش توصیفی

ر آثار د خوراک و پوشاک و... ،معماری، ورسومآداب، باورها، همچون زبان فرهنگی،

لب اغاست. یونسی همچون  قرار گرفتهو تحلیل واکاوی ، مورد ابراهیم یونسی

های خود برگزیده رمانروایت را برای  نویسندگان حوزۀ کرمانشاه رویکرد رئالیستی

های اقلیمی رین ویژگیتشده مشخص شد که عمدههای انجاماست. پس از بررسی

 چشم یونسی به هایدر تمام داستان بسیارت و ریزبینی غرب با نمودی برجسته و با دق

او در زمرۀ آثار ممتاز ادبیات اقلیمی غرب قرار های خورد که باعث شده رمانمی

 گیرند.
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 مسئلهبیان مقدمه و 
که  شده است معاصر ای در ادبیاتشاخه آمدنوجودباعث بهآثار ادبی، آفرینش در اقلیم  تأثیر

أثیرات ت (.36: 2: ج1376)انوشه، « زاییدۀ شرایط اقلیمی و جغرافیایی است»نام دارد و  «ادبیات اقلیمی»

 حقیقت دری دارد. بیشترنمود  -تنوعشانوسعت و  دلیل به-داستان کوتاه و رمان  حوزۀ دراقلیمی 

و گفتارِ محل خاصی است و  ورسومآدابجغرافیا، »رمان اقلیمی یا محلی رمانی است که بیانگر 

 (.272: 1382)گری، « ای صِرفزمینهتا اطالعات پیش دهدمیدربارۀ آن محل، بیشتر توضیح جدی 

های جغرافیایی، فرهنگی، مبیّن نوعی از ادبیات است که شاخصه در حقیقت»این گونۀ ادبی 

این  ها، وجه ممیّزهای که این شاخصههگون؛ بهدهدمیاجتماعی و اقتصادی منطقۀ معیّنی را نشان 

ود اقوام مختلف و مناطا با سایر مناطا باشد؛ مانند: آداب، سنن، اعتقادات، زبان، مذهب، نژاد، وج

ها های اقلیمی معموالً متضمن همه یا بخشی از این شاخصهسابقۀ مبارزاتی با بیگانگان و... . داستان

ها در آثار نویسندگان یک منطقۀ خاص مورد توجه اگر این شاخصه(. »141: 1382)جعفری، « هستند

« تمایز کندهای دیگر متواند سبک یک اقلیم را از اقلیممشترکات فراوان می دلیل بهقرار گیرد، 

: 1376کند )سپانلو، بندی اقلیمی در ادبیات ایران اشاره می(. اولین بار سپانلو به تقسیم13: 1369د، )آژ

 «هشت مکتب»( و آژند، 148: 1382« )هفت مکتب»نویسی اقلیمی ایران، (. شیری برای داستان64-62

 ( قائل است.13: 1369)

در هر اقلیم و بسته به شرایط و مقتضیات زمانی آن، عناصر مختلف و متعددی از فرهنگ بومی 

کنند. برخی از عناصر تأثیرگذار اقلیمی هستند که در آثار ادبی اقلیمی نمود بارزتری پیدا می

جغرافیای شهری و طبیعی  هر و منطقه، مدرسه، محله،خون، مردم یک شخانوادۀ هم»د از: انعبارت

منطقه، زبان و گویش محلی، فرهنگ و باورهای بومی، پیشینۀ تاریخی و قومی هر منطقه، محافل و 

)شیری، « های معیشت و اقتصاد مردمهای ادبی، تحوالت سیاسی و اجتماعی هر منطقه، شیوهانجمن

1387 :15.) 

 ،کنندهای خود استفاده میواقعی در داستاننویسندگان ادبیات اقلیمی چون از مکان و قهرمانان 

 ،ای داردرئالیسم ساحت بسیار گسترده ازآنجاکهند. نگزیمیسبک رئالیسم را برای آثار خود بر

جغرافیایی در نظر  ۀمنطق .آیدمیهای مختلف به وجود از رئالیسم در ادبیات منطقه یهای متفاوتجلوه

تواند مانند بسیاری فضای داستان است و نمی ۀارد و سازندی داجایگاه ویژه ،رئالیست ۀیک نویسند

 ها، عامل تزئینی باشد.از داستان
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گیری فضای سیاسی کشور و شکل شدن باز، سرنگونی رضاشاه سبب 1320پس از شهریور    

نویسندگان اغلب »گرایی نیز رنگی مسلکی گرفت. احزاب سیاسی و مطبوعات گوناگون شد. اقلیم

های درگیری ارباب و رعیت و مسائلی از این قبیل که ارتباط مستقیمی با صحنه دادن نشانبرای 

کردند. در این میان، نویسندگانی نیز گرایش سیاسی نویسنده داشت، از فضای روستا استفاده می

« کردندبودند که با حفظ مرام و مسلک سیاسی، فضای شهر را برای بیان عقاید خود انتخاب می

 (.28: 1389، رشهپ صادقی)

 40هایو در دهه غازشمسی آ 1330ۀاز ده طورجدیبهنویسی معاصر ایران گرایی در داستاناقلیم

به اوج خود فرهنگی و باورهای روشنفکریِ خاص شکوفا شده و  -شرایط اجتماعیتأثیر تحت 50و

ای نیز های بازدارنده، جنبه-نویسانانداز داستانازجمله گستردن چشم-ضمن تأثیرات مثبت  و رسید

ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها، ویژگی ۀدهندبازتاب های اقلیمی غالباً داستانداشت. 

 های اقلیمیانعکاس مسائل سیاسی در داستان» در مورداند. جغرافیایی ۀیک منطق ورسومآداب

ۀ آن هم اما ؛اندهایی سیاسی بودههایی با گرایشبیشتر نویسندگان آن آثار، آدم که توان گفتمی

 (.58: 1382)شیری، « گیری سیاسی نداردآثار، موضع

شدت شرایط اقلیمی، به از ناشیتأثیرات فراوان  عالوه برنویسان برجستۀ اقلیم غرب، رمان

بردند؛ می کار بهتوان خود را برای بیان مضامین مسلکی  تأثیر فضای سیاسی بودند و حداکثرتحت

ازجملۀ این نویسندگان، ابراهیم یونسی است که با توجه به محل تولد و زندگی وی و فضای حاکم 

مطرح است. در این مقاله به « مکتب غرب یا کرمانشاه»هایش، گرایش و انتصاب وی به بر رمان

ب غرب یا کرمانشاه یونسی و اثبات تعلا او به مکتهای های اقلیمی در داستانبررسی ویژگی

  .پردازیممی

 پیشینۀ پژوهش

های متعددی تألیف های گوناگون، کتاببندی آن به مکتبنویسی اقلیمی و تقسیمداستان ۀدربار

که به تعریف  قهرمان شیری ۀنوشت« 1394نویسی در ایران، های داستانمکتب»: ازجملهاند؛ شده

 های اقلیمیداستان قد و بررسین: ناقلیم داستا»و  پردازدبندی آن در ایران میداستان اقلیمی و تقسیم

که در آن نویسنده  شهپر صادقیرضا  ۀنوشت« 1397ی، از آغاز تا انقالب اسالم روستایی ایران و

 هایمؤلفهبندی جدید، به معرفی تقسیم ۀپیشین را مورد نقد قرار داده و ضمن ارائ هاییبندتقسیم
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نویسی ایران، صد سال داستان». در کتاب پردازدهای مختلف میداستان اقلیمی با ذکر مثال از حوزه

 شده است. حسن میرعابدینی نیز به داستان اقلیمی پرداخته ۀنوشت« 1366

ادی مقاله به رشتۀ تحریر نامه، یک کتاب و تعددر زمینۀ بررسی آثار ابراهیم یونسی، دو پایان

نوشتۀ شهناز گیشکی، « 1391نقد و بررسی آثار ابراهیم یونسی، »های نامه؛ ازجمله: پایاناست درآمده

 شفیعینوشتۀ معصومه « 1392های ابراهیم یونسی، نقد و بررسی نثر ترجمه»در دانشگاه تربیت معلم و 

نوشتۀ امید ورزنده و سید شجاع « 1397یونسی، نامۀ ابراهیم شناخت»، در دانشگاه یزد؛ کتاب حصاری

های یونسی نوشتۀ کاوه بیات که به بررسی پژوهش« ابراهیم یونسی و مطالعات کُردی»نوا؛ مقالۀ نی

که بدریه « بررسی ساختار داستان رؤیا به رؤیا اثر ابراهیم یونسی»؛ مقالۀ پرداخته استکُردها  ۀدربار

اند. ساختار این رمان را مورد بررسی قرار داده ظریۀ تودوروف،ن بر اساسقوامی و کاوان عظیمی 

« در رمان گورستان غریبان ابراهیم یونسی چندصداییمنطا گفتگویی و » ۀپور در مقالعبداهلل لطیف

پردازد و در در رمان می چندصداییگو و خلا فضای وبه بررسی تالش نویسنده برای ایجاد گفت

، «گریست از ابراهیم یونسی بار دوتقابل و تعامل خود و دیگری در رمان مادرم » عنوان بامقالۀ دیگری 

؛ دهدمیبینی سنتی در رمان، مورد بررسی قرار عنوان یکی از مفاهیم جهانتقابل خود و دیگری را به

ین اند و در ااز جنبۀ اقلیمی، واکاوی نشدهیونسی تاکنون های ابراهیم توان گفت که داستاناما می

 .نشده استزمینه پژوهشی صورت نگرفته یا الاقل منتشر 

 بحث و بررسی

در  حزب تودۀ ایران( از افسران بازماندۀ شبکۀ نظامی بانهدر شهر  1305ابراهیم یونسی )زادۀ سال 

 یلبه دلود؛ اما پس از کودتا به اعدام محکوم شده ب است. او مرداد 28کودتای های پیش از سال

د. محکوم ش، با یک درجه تخفیف، به حبس ابد داده بودآنکه یک پای خود را در ارتش از دست 

کتاب از زبان انگلیسی و یک  80بود. او  57وی نخستین استاندار کردستان ایران، پس از انقالب 

در تهران  1390بهمن  19. او سرانجام در کرده استکتاب از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه 

 .(19-27: 1397نوا، درگذشت )ورزنده و نی

سیاسی، فضایی برای  هایگرایش یلبه دلجمله نویسندگانی است که ابراهیم یونسی از

به وضوح به بیان عقاید سیاسی خود بپردازد. ها بتواند بهکند که در آنهای خود انتخاب میداستان

بهترین فضا برای بیان عقاید اوست. ظلم آشکار زندگی « روستا»تمایل عقیدتی به کمونیسم،  دلیل

... به آن سوی مرزها و بردن پناهتوسل به قاچاق و  بار رعایا،، فقر مطلا و زندگی نکبتورعیتیارباب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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فضای که باعث شده  آورده استای را برای بیان این قبیل از باورهای سیاسی فراهم چنان عرصه

غرب،  ۀهای اقلیمی منطقویژگیش هایدر داستانهای یونسی در روستا شکل بگیرد. او تمامی داستان

های عامیانه، باورها و ی، ترانهلمناطا بومی، زبان و گویش محها و همچون طبیعت بومی، مکان

رایج در  ورعیتیارباب ۀدهقانی و شیونظام  به مربوطل ئها، مسای، مشاغل و حرفهلمح ورسومآداب

بر تصویر  جانبههمهگاهی به توصیفات طبیعت بومی و تمرکز پرداختن گاه». دهدمیروستاها را نشان 

ها از ها و تضادهای طبقاتی و محرومیت آدمریان و خشن، نشان دادن تقابلکردن فقر به شکل ع

ها و حکومت، ها و شوریدن علیه خانگریترین امکانات زندگی، خشونت دهقانان و یاغیابتدایی

های تراژیک ها، تمرکز بر صحنهناامنی و آشوب و اضطراب ناشی از فقر و نداری در محیط خانواده

ها برای برانگیختن احساسات و خشم خواننده، نمایی و خشن جلوه دادن آنبزرگو تلخ زندگی و 

برداری دقیا از نویسندگان و گرایش به رئالیسم انتقادی و عکس خواهانۀآرماننگرش حزبی و 

 (.373: 1394، صادقی شهپر)« های اقلیمی غرب استترین ویژگی داستانهای اجتماع، عمدهواقعیت

های اقلیمی را در تمام آثار داستانی یونسی مورد تالش خواهیم کرد ویژگیضر در پژوهش حا

ها این داستانبررسی و تحلیل قرار دهیم و تعلا او را به نویسندگان اقلیمی حوزه کرمانشاه ثابت کنیم. 

مادرم دو بار »، «دعا برای آرمن»، «گورستان غریبان»، «رؤیا به رؤیا»، «دادا شیرین» از: اندعبارت

« شکفتن باغ»، «کاله و کولیکج»، «ها و یک داستان دیگرجنگ سایه»، «بهارزمستان بی»، «گریست

 . «هادلداده»و « خوش آمدی»و 

 ها:داستان معرفی

که به رسوایی دختر رعیت و خان روستاست  عاشقانه میان دختر ۀداستان رابطدادا شیرین: 

 .گرددمیمتحمّل آوارگی و رنج بسیار  تا آخر عمر منجر شده و

مبارزه با انگلیس و سپس پیوستن  عمریکای است که پس از مرد بازنشستهداستان  رؤیا به رؤیا:

 گردد.بازمیخواهانه به ایران ای مصطفی پاشا، سرخورده از مبارزات آزادیبه نیروه

بدنامی  خاطر بهبه مناطا کُردنشین ای غیرکُرد داستان مهاجرت خانواده گورستان غریبان:

دختر نیز به آن منطقه آمده و موجب وحشت  ازقضاخانه است. به روسپیاو دخترشان و پیوستن 

 رسد.دختر توسط پدر به قتل می درنهایتشود. خانواده از رسوایی جدید می

 گریخته ترک ۀارمنی است که از حمل یای کُرد به زنروایت کمک خانواده آرمن:دعا برای 

 .است
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به زنجان و تحمّل همراه با مادرش داستان مهاجرت پسری کُرد  مادرم دو بار گریست:

 .هاستآنهای فراوان سختی

 است. شده یونسی است که توسط خودش نوشته ۀنامدر حقیقت زندگی زمستان بی بهار:

: روایت تجاوز یک خان به دختر رعیتی است که پس ها و یک داستان دیگرجنگ سایه

با دار زدن خان توسط فرزندان دختر انتقام  . داستانکندد و ازدواج میزگریاز آن واقعه از منطقه می

 هایی از شکار خرس توسط افراد بومی است.داستان بعدی این کتاب حاوی روایتیابد. پایان می

نامشروع دختری کولی با مردی دارای همسر است که با  ۀداستان رابط اله و کولی:ککج

 یابد.تراژدی قتل دختر توسط همسر مرد پایان می

 انجامد.دختری مسیحی است که به وصال می روایت دلدادگی افسری مسلمان به شکفتن باغ:

کُردنشین و ماجرای داستان پناهنده شدن یکی از اهالی آرارات به مناطا آمدی: خوش 

 دختر او با یک جوان کُرد است. ۀعاشقان

روایت عشقی میان یک افسر و دختری است که پدر دختر را مجبور به ازدواج با  ها:دلداده

 یابد.کند و داستان به تلخی و با خودسوزی دختر پایان میفرد دیگری می

 هاهای اقلیمی رمانویژگی

افتد، همگی یا بخش های یونسی در آن اتفاق میه ماجراهای رمانکه گفته شد، محیطی ک طورهمان

ترین محیط برای بیان افکار و توان گفت بهترین و مناسبوسیعی از آن در روستاست که می

 های اقلیم در داستان است. های نویسندگان اقلیمی و بازتاب ویژگیاندیشه

 زبان و گویش محلی -1

بینی، عمل اجتماعی، هویّت اجتماعی، روابط خُرد و کالن با زبان هر ملت، وسیلۀ اندیشیدن، جهان

(. 123و  109: 1378های گذشته، حال و آینده است )همتی، یکدیگر و با جهان پیرامون و با زمان

حلّی، لهجه و ساختار زبانی، واژگان و اصطالحات م»که شامل  های بومی زباناستفاده از ظرفیت

گرایی و عینیّت داستان کمک از سویی به واقع شود؛( می41: 1394)صادقی شهپر، « ها و سرودهاترانه

ای که در خارج از آن کند و از طرف دیگر، نوعی هنجارگریزی از زبان معیار را برای خوانندهمی

می و بومی را برای های اقلیتواند لذت خواندن داستانآورد و میخطۀ جغرافیایی است، پدید می

رسد در میان عناصر مختلف ادبیات بومی؛ مانند: واژگان و می نظر بهخوانندگان دوچندان سازد. 
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های آب و لهجه، باورها و اعتقادات محلی، خوراک، پوشش، وضعیت خاص جغرافیایی و ویژگی

بتدا در یک متن به چشم واژگان و لهجه باشد؛ چراکه عموماً آنچه در ا به متعلاهوایی، بیشترین نمود 

 ها هستند.آید، واژهمی

 های محلیواژه -1-1

روند و تنها اهالی آن می کار بههایی هستند که در زبان محلی واژهتک در حقیقتهای محلی واژه

زبان از معنا و مفهوم و محل کاربرد آن آگاه هستند. تغییر شکل ظاهری و نوع تلفظ اسامی، یکی از 

 های تفاوت زبان محلی با زبان رسمی است. بارزترین جلوه

که کاربرد لغات و واژگان محلی در آثار او بسیار زیاد  دهدمیهای یونسی نشان بررسی رمان

کند که همین کار صبغۀ ها از کلمات و اصطالحات بومی استفاده میجای رمان. او در جایاست

. استفادۀ زیاد او از لغات و اصطالحات بومی گاه موجب کرده استتر ها را پررنگاقلیمی داستان

را خود  مسئلهرسد این می نظر بهشود خوانندۀ غیرِکُردزبان از درک مفهوم سخن باز بماند. می

شود در پاورقی یا حتی در همان متن ای که گاه خود مجبور میگونه؛ بهاست دریافتهنویسنده نیز 

 ها را بیان کند. ها توضیح دهد، یا معادل فارسی آنداستان، در رابطه با معنای آن

به معنای دختر یا عزیز « دادا»ای محلی است. اولین واژۀ نام رمان، واژه« دادا شیرین»در رمان 

های ای است تا بدانیم در این رمان با واژهرود. این نشانهمی کار بهلفظی است که برای خواهر بزرگ 

 محلی فراوانی برخورد خواهیم کرد؛ ازجمله:

آقا عمو، در خطاب به پدرشوهر در زبان «: مام آغا»برادر؛ «: کاکه»

کار عمه یا خاله )این لفظ برای هر دو به«: پور»سربند؛ «: میزر»محلی؛ 

«: زیخه توره»سبد بزرگ و سبد کوچک؛ «: سله و قرتاله»رود(؛ می

سرنوشت؛ «: نوسچاره»سل؛ «: درده باریکه»سنگدان ماکیان؛ 

«: دستگیران»مادر؛ «: دایه»کاکا سیاه؛ «: رشقله»انه؛ مرد«: پیاوانه»

لقاند: سر تکان رشوه؛ سرمی«: برتیل»سروصدا؛ «: قیژ و قاژ»نامزد؛ 

؛ مازوان: چیدن علف؛ چالک: نوعی چوب بلند؛ پارین: دهدمی

شه: تهدید رشه و گوره؛ نَرکَه نرک: صدای ته گلو؛ ههسالهیک ۀگوسال

گاو؛ ماموستا: خطابی  ۀشیهه کره اسب؛ گابور: نالکردن؛ حلیکه حلیک: 

 به مالها.
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 محلی و ساختار بومی زبان ۀلهج -1-2
های محلی، یک عبارت و واژهتک عالوه برمراد از لهجه و ساختار بومی زبان آن است که گاهی 

ز موارد رود که خاص همان زبان است و این موضوع در بسیاری اکار میترکیب زبانی در داستان به

(. گاهی با تغییر شکل 402: 1397، صادقی شهپر)« یابدطور ناخودآگاه، در گفتگوها بروز میبه

آید که مختص می وجود بههایی با ساختار جدید ها، عبارتکردن واژه وزیادکمفارسی و  هایواژه

شود تنها آشنایان منطقۀ خاصی است و اگرچه آن کلمات فارسی هستند، اما این تغییرات موجب می

طور ناخودآگاه، ها در بسیاری موارد بهها شوند. این واژهبه زبان آن اقلیم خاص، متوجه معنای واژه

  یابند؛ برای نمونه:در گفتگوها بروز می

فارسی طعام و آرزو است؛ های واژهکه ترکیب طعام آرزو «: تامازرو»

یعنی کسی که در آرزوی طعام و خوراک است و برای گرسنگان و 

کریم »تدبیر؛  ۀشدتحریف«: تکبیره»رود؛ کار میزدگان بهقحطی

بابا «: بابا سَی علی»؛ علیکسالم«: سالمه علی»کریم پسر رحیم؛ «: رحه

خجی: خدیجه؛ براز: گراز؛ اَوَلّا:  سید علی؛ محصه: معصومه؛ آمینه: آمنه؛

 عبداهلل؛ سجین: سجل؛ حاجی ژن: زن حاجی؛ تِلیاک: تریاک.

 محلی هایترانه وها ها، بیتالمثلضرب -1-3

شود که عمدتاً از های آهنگینی یافت میها، اشعار و عبارتالمثلدر هر زبان و گویش محلی ضرب

ویژه ها و اشعار بهالمثلهایش از این نوع ضربکنند. یونسی در رماندستور آن زبان محلی پیروی می

ها اگرچه به المثل. بسامد استفاده از ضربکرده استاز زبان بزرگان روستا و گاه از زبان زنان ذکر 

رسد می نظر بهها در جایگاه دوم قرار بگیرد. تواند بعد از آنهای محلی نیست، اما میاندازۀ واژه

ای مستقیم با میزان آشنایی نویسنده با های محلی رابطهها و ترانهها، بیتالمثلبردن ضربکاربه

با زبان و اصطالحات آنان دارد.  های اخالقی و روحی مردمان یک منطقه و آگاهی کاملویژگی

تواند بر جذابیت های مختلف رمان میکاربرد بجا، مناسب و درخور فهم این موارد در قسمت

ها گاه به زبان فارسی است که نیازمند توضیح نیستند و غالباً معنا و المثل. ضرببیفزایدها داستان

بایست ها، میهای بومی در آنکاربرد واژه لبه دلیمفهوم رسایی دارند؛ گاهی نیز در برخی موارد، 
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ها همگی به زبان کُردی هستند برای خوانندگان غیربومی توضیحات الزم ذکر شود؛ اما اشعار و ترانه

 که برای فهم باید ترجمه شوند.

و پناه زود  وپناهپشتبیانسان «: افتدکوزۀ خالی زود از لب بام می»

 (.a :142 1379خورد )یونسی شکست می

فرزند، «: روله چلی گل چیلیکش نرگز/ مرگت نبینم هرگز و هرگز»

: a 1379شاخۀ گل، شاخۀ نرگس/ مرگت را نبینم هرگز هرگز )یونسی، 

240.) 

که سی بکا مه نعی دلداری/ په رووپو ده رکا هه روه ک رهه»

هرکس دلداری )عاشقی( را سرزنش کند )یا بد بداند(، پر «: پاساری

 (.121: 1380ن گنجشگک )یونسی، دربیاورد چو

به هر حال این بار هم به نوعی قضیه لحیم شد با پادرمیانی بابا »

 .(33: 1387میان دو طرف دعوا آشتی برقرار شد )یونسی، «: سیدعلی

: 1382نیست( )یونسی،  کنترلقابل)« زن سلیطه سگ بی قالده است»

24). 

 (30: 1372)یونسی، « چه یک نی چه صد نی ،آب که از سر گذشت»

 ابعاد و فواصل زمانی و مکانی -2

با توجه به جغرافیای محل زندگی، نوع مشاغل و وسایل زندگی عمومی در هر منطقه، فاصلۀ زمانی 

شود؛ یعنی به جای استفاده از ساعت برای زمان و متر یا کیلومتر و مکانی نیز با ابعاد محلی تعیین می

شود. یونسی نیز اگرچه به میزان اندکی و امثال آن، از وسایل و ابزار و آالت بومی استفاده مییا گز 

کرده تر هایش را بارزرد استفاده کرده، اما همان معدود کاربردها نیز وجه اقلیمی داستانااز این مو

 .است

 .(182: 1380 یونسی،) «بود گرفتهماه از کوه، قدِ یک دسته بیل فاصله »

به اندازۀ : «کیشاندازۀ دو قلیان دانم چقدر گذشت، شاید بهینم»

 .(124: 1380یونسی، )کشیدن دو قلیان 

 محلی ورسومآدابباورها، خرافات و  -3
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شود، نوعی به آن پرداخته میهای اقلیمی بههای اقلیمی که در تمامی داستانیکی دیگر از ویژگی

رایج در میان مردمان یک منطقه است. اگرچه ممکن است  ورسومآدابتوصیف باورها، خرافات و 

هایی از این باورها مختص یک اقلیم خاص نباشد و گاهی جنبۀ عمومی پیدا کند؛ اما باز هم رگه

شود. گاهی یک عقیده و باور عمومی در یک اقلیم خاص، لباسی ها یافت میقومیّت خاص در آن

و عریانش جنبۀ عمومی دارد. با توجه به افکار و عقاید کند و تنها در شکل اصلی محلی بر تن می

های کمونیستی دارد و قاعدتاً باید عاری از اعتقاد به این قبیل مسائل باشد؛ یونسی که ریشه در اندیشه

عنوان بخشی از عقاید مرسوم در میان اهالی غرب ایران ها، او این مسائل را بهاما طی روند داستان

 ۀشود. فقط گاهی در ضمنِ توضیح دربارندرت رنگی از تمسخر در آن دیده میکند و بهبیان می

شود که با اغماض هایی از بیهودگی این عناوین و مقامات روحانی دیده میشیوخ و دراویش، رگه

افزاید، بیشتر نشان ها میبیان این رسوم و باورها ضمن اینکه بر جذابیت داستان .توان نادیده گرفتمی

 ط یونسی بر فرهنگ منطقه دارد.از تسل

 باورهای محلی -3-1

: 1364شود که انسان به آن اعتقاد قوی دارد. به معنای اعتقاد داشتن. )دهخدا،باور، به چیزی گفته می

ب(  شاید بتوان ایمان را معادل آن دانست. درستی یا نادرستی باور اصالً اهمیتی ندارد و آنچه در 

ای است که فرد به آن ایمان دارد. در مورد مسئلهبه  وچراچونبیراسخ و  این میان مهم است، اعتقاد

شدن یا نشدن کاری، بیشترین  توان گفت اعتقاد به بودن یا نبودن چیزی یا انجامباورهای محلی می

 . این باورها عموماً ریشه در عقاید مذهبی دارد.دهدمیهای باور را تشکیل نمونه

زخم مهرۀ بچه را تابانده بود و برای دفع چشممادرم چند تای کاکل »

از بابه  بود دادهای را که «نُوشته»کبودی با موم به آن آویخته بود و 

)یونسی، « بود کردهسی محمّد گرفته بودند، به شانۀ راستش سنجاق 

1375 :29.) 

جنّ واقعیّتی است در زندگی روستا و موجب و توجیه بسیاری از »

 .(b  :155 1379 )یونسی،« هاکاستی

مثل زبان اجنّه نیست، تا طرف  چیزهیچگفت: خدابیامرز همیشه می»

گوید آدم دیگر خودش کند و چند کلمه به آن زبان میدهان باز می
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کند، البته آدم چیزی کند..... آدم را جادو میرا فراموش می

 (35: 1382)یونسی، « شودفهمد ولی باز جادو مینمی

ورهای رایج در منطقۀ غرب، اعتقاد به تقدّس مظاهر طبیعت است. البته این عقیده یکی دیگر از با

های این خطّه همراه با مظاهر طبیعی این منطقه است. تنها مختص به این اقلیم نیست، اما در داستان

شود که بیشتر از هر چیزی در منطقۀ ها میسنگ و صخره به مربوطیکی از بیشترین این اعتقادات 

مظاهر طبیعت، میراث عقاید جوامع بدوی و مردمان  پنداشتن مقدّسخورد. ستانی به چشم میکوه

شوند، بلکه در پیرامون در جوامع بدوی هنوز مقدّسات در عالم باال یافت نمی ازآنجاکهابتدایی است. 

ر محیط زندگی وجود دارند؛ طبیعی است که مردم برای حفاظت از خود در برابر حوادث، به مظاه

و توسعۀ  پیشرفت عدمای مستقیم با تواند رابطهطبیعت پناه ببرند. وسعت و عما این عقیده می

 .داشته باشدجانبه در یک منطقه همه

گفتند عروس بوده که به خانۀ بخت ای بود که میبده بوک، صخره»

رفته که آغای ده ما که عاشقش گفت به خانۀ بخت میرفته... میمی

فرستد تا او را ببرد و عروس داماد دشمنی داشته، سوار میبوده و با 

رو بوده، به درگاه خدا دعا کرده و از کردۀ جوان آن دهِ روبهکه عقد

آمدند و او را شفیع قرار بخت گاه میبهاو کمک خواسته... دختران پا

« بخت شوند...بختی خود سفیددادند دعا کند تا به جبران سیهمی

 (.40)همان: 

 ورسومآداب -3-2

ای شود. هر اقلیم و منطقهفرهنگ آن قوم محسوب می ۀهر قومی از عوامل اصلی سازند ورسومآداب

شود. در ادامه به نسل منتقل میبههای مخصوص به خود را دارد که نسلو سنّت ورسومآداب

ها اشاره شده، های یونسی به آنهایی از رسومی که در منطقۀ غرب رایج است و در رماننمونه

 پردازیم.می

 برگزاری مراسم سوگواری -3-2-1

خودی دارند که یکی از بههر منطقه و اقلیم برای برگزاری مراسم مختلف، آیین و شیوۀ مخصوص

  ها مراسم سوگواری است.هاست؛ یکی از آنمظاهر بازتاب اقلیم در داستان
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وازه )عادت کرده(، آ شدهزنی که به صدای پیانو آموخته»

 سرایی در مراسم ختم توسط زنان محلی(نوعی نوحه) «گرداند،نمی

 (13: 1380 یونسی،)

روزِ تمام در سه  رفت به قبرستان، بچهالفنازۀ یک همۀ اهل ده با ج»

 «آمد، چه شب، غذا از یک خانه میچه ظهرخانۀ رابی نشستند. هر روز 

 (.a  :183 1379)یونسی، 

 

 مراسم عروسی -3-2-2

بومی که در هر اقلیم و منطقه به شیوۀ خاصی  آداب و سنن دادن نشانیکی دیگر از رسوم محلی برای 

ترین اتفاقات این جزء و ریزترین و جزئیبهشود، مراسم عروسی است. بیان اتفاقات جزءبرگزار می

دون توضیح اضافه بوی اقلیمی زیادی به داستان بدهد؛ اما یونسی در این مورد بوتواند رنگمراسم می

کند و تنها اشاراتی کوتاه به بعضی از رسوم محلی سرعت از بیان جزئیات عبور میو توصیف دقیا، به

 دارد.

اند، رحمان لوطی را آوردهکوبد، زن بر دُهل میی است، دُهلعروس»

ترین سُرنازن منطقه را. در محوطۀ جلوی خانۀ آغا بهترین و پرنفس

های گنده را در حاشیۀ صف محلی(. دیگ بلک است )نوعی رقصرش

ها های آتش بر آنها با گُلهاند. سینیچوپی )رقص( بار گذاشته

است. داماد اگر رعیت  جا پیچیدهکرده همهاند. بوی برنج دمگذاشته

های رفت و به آرزوی فراوانی محصول و نعمتبام میبود به پشت

: 1380)یونسی، « کردمی خدا، سیبی، امرودی، اناری به عروس پرتاب

198-196.) 

 رسوم مذهبی -3-2-3

ها سخن های یونسی دربارۀ آنبا توجه به تنوع مذاهب در غرب ایران، مراسم مذهبی که در رمان

مذهب هستند، تفاوت شود، با رسوم مذهبی سایر نویسندگان اقلیم غرب که عموماً شیعهگفته می

 دارد. 

 گریصوفی مربوط بهرسوم  -3-2-3-1
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ترین و اهل تسنّن است. یکی از مهم مربوط بهکند، بیشتر ها را توصیف میرسومی که یونسی آن

است که در  کردن اختیارنشینی شدن یا گوشهترینِ این رسوم در مناطا کُردنشین، درویشمعروف

ا مشایخ گویند. در این حالت فرد به حلقۀ یکی از درویشان یمی« شدن صوفی»اصطالح محلی به آن 

هایش اغلب گیرد. یونسی در رمانمی پیش درکند و پاکی و خلوص آید، از گناهانش توبه میدرمی

 اند. ها به جرگۀ صوفیان پیوستهکند که غالب آنهای موجّه و معقولی را توصیف میشخصیت

گوید خیال دارد اگر خدا بخواهد، برود زیارت بارگاه حضرت می»

العزیز. در کردستانات دست روی هر کس سرّهاهللغوث گیالنی، قدّس

درویش. صوفی یا حاجیبگذاری، یا صوفی است یا درویش، یا حاجی

بینی و دو طبقۀ اجتماعی این دو طبقۀ اجتماعی را در قاعدۀ هرم می

رم: آغا و شیخ. گاه این باال، گاه آن. ملّا هم جایی دیگر را در رأس ه

 (.55و  56: 1375)یونسی، « دوروبرهاآن 

ای آهنین که نماد پنج امام و یادگار نفوذ بیشتر عباسیان و بیشتر پنجه»

جماعت علوی در کردستانات بود...... هنوز هم عالمت و نشان طریقت 

 (.55: 1383)یونسی، « قادری یا حیدری است

تواند جزء اصلیِ توصیفات بومی یک نویسنده را تشکیل دهد، در قاید مذهبی که میع

به های کمونیستی یونسی است، یا اندیشه به دلیلهای یونسی چشمگیر نیستند که این امر یا داستان

نشین آن است. این خود یکی مناطا شیعه به نسبتمذهبیِ این اقلیم  ورسومآداب بودن کمرنگ دلیل

های مذهبی، های اقلیم غرب است. حتی شخصیتهای یونسی با دیگر رمانهای بارز رمانفاوتاز ت

های یونسی متفاوت مذهب در رمان مربوط بهبه مقدسات، توصیف مساجد و سایر امور  خوردن قسم

 است. 

 قسمِ طالق خوردن -3-2-3-2

است. مطابا با  خوردن طالق مسئلۀیکی دیگر از مسائل رایج در میان اهل سنّت و در فقه شافعی، 

 نکردن عمل، در صورت دهدمیقانون فقهی، اگر مردی برای کاری قسم بخورد که زنش را طالق 

بر طالق همسر، یکی از سوگندهای  خوردن قسمشود. خود بر او حرام میبهاش، زن خودبه وعده

 ف است. معرو« خوردن طالق»رایج در میان کُردهای اهل سنّت است که به 
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یکی سرِدست همین ماموستا، قرآن کنیم و یکیدفنش می سروصدابی»

 (.387: 1380یونسی، )« خوریمو طالق حاللمان را می

هستم، نه هم اهل قسم و  خوردن طالقبرخالف بعضی آقایان نه اهل »

« اید؟حال لفظ طالق را از دهن من شنیدهبهقرآن خوردن. جنابعالی تا

 (.102: 1375)یونسی، 

 معماری -4

هاست که در های مختلف ایران، شکل معماری خانههای بارز تفاوت در اقلیمیکی از جلوه

کند ها را توصیف میها و ساختماننه. یونسی با دقت، خاشده استهای یونسی نیز به آن اشاره داستان

 کند.تواند باعث تداعی شکل ساختمان در نظر خواننده شود، کوتاهی نمیو از بیان جزئیاتی که می

هرزال، نوعی سکو یا صّفه که بر چهار ) ایمنرفته «هرزال» هنوز به»

 یونسی،) «(گیرد و برای خوابیدن در فصل تابستان استستون قرار می

1380 :28). 

ها در کنار یکدیگر و نمونۀ دیگر، توصیفِ شکل ظاهری روستا یا شهر و نوع چیدمان خانه

های یونسی طبقۀ دیگر، توصیف بافت شهر یا روستاست. اهالی فرودست جامعه که در رمانعبارتیبه

 پهلوی یکدیگر است.بههایشان پهلوکشاورز هستند، معموالً کنار یکدیگر هستند و خانه

 کردههای ده همه در یک ردیف بر تپۀ گورستانِ پشت ده تکیه هخان»

راست، بی هیچ مانع و رادعی به توانستی یک. از گورستان میبودند

خواستی از حیاط به بام بروی، این ها بروی؛ اما اگر میبام همۀ خانه

ده بود و همین یک ردیف خانه . عمل جز با واسطۀ نردبان مقدور نبود

 .(a :260 1379یونسی، ) «مزارع با دهبرها و

ندرت بین بام دو خانه اند. بههای ده همه به دامنۀ کوه تکیه کردهبام»

:  a 1379)یونسی، « شودای درست میگونهافتد و کوچهفاصله می

41.) 

  هاحرفه ومشاغل  -5

های اقلیم غرب، کار مردان روستاییِ غرب کشور، غالباً کشاورزی، دامداری و غیره داستان بر اساس

ها، کلی با زمین و دام سروکار دارند و زنان بیشتر به کارهای خانه، رسیدگی به دام ِطوراست و به
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کارهای عمومی، زنان کُردِ روستایی در خانه به  عالوه براند تا کار در مزرعه. مشغول... شیردوشی و

 پردازند.می (بافیگیوه)چینی بافی و کالشقالی

... بود کردهکوبی( بود، بابا گاوها را از گیره باز وقتِ گیره )خرمن»

ها را کَلَمه کرد و به گاوبُنه گفت گاوها را جمع کن. جمع کردم، آن

های غروب... دمدیم تا دمبست و سیخونک را به دستم داد. گیر کر

« نرمی»و « الوالو»گذاشتیم. ها خرمن را تنها نمیحاال دیگر شب

« ها بودندحیوان کردن طاقتهای شیر و کردن ظرفجامشغول جابه

 (.43: 1380)یونسی، 

ها بخند و زنبام، مشغول شوخی و بگوها بر پشتطبق معمول، جوان»

)یونسی، « بز و گوسفند بودندو دخترها در حیاط مشغول دوشیدن 

1375 :5.) 

 و طبیعت وهواآبتوصیف  -6

آمدن شرایط وجودبر گرفته که باعث بههای زاگرس درکوهبیشتر مناطا غرب ایران را رشته

. توصیف کوه و کوهستان، درختان مخصوص مناطا سرد و شده استهوایی ویژۀ این منطقه وآب

های نویسندگان اقلیم غرب دیده و باران و... در بسیاری از داستانها، رودها، برف کوهستانی، چشمه

. او طبیعت است بردههوای غالب بر اقلیم غرب بهره وشود. یونسی نیز در توصیفات خود از آبمی

کند و حتی در تشبیهات خود سعی دارد از عناصر طبیعت بهره را با دقت و لذتی ویژه توصیف می

نگر و ریزبینی دارد که از تماشای طبیعت توصیفاتِ دقیا، ریشه در دید جزئیشک این بجوید. بی

تواند تصویری واضح و روشن کند که خواننده میای مناظر را توصیف میبرده و به گونهلذت می

 از منظرۀ پیشِ چشم او ترسیم کند.

ها همه زیبا هستند؛ مثل همۀ رودها. ملّت -ملّت هم-رود هم » 

آمدۀ باالی کوه، درختان، یدها و رو، صخرۀ پیشکوهِ روبه انداز،چشم

ای که دور از چشم شکارچی در آب های کنار رود و مرغابیجگن

 (.21-24: 1380)یونسی، « رفتمی

ای یکدستِ . پردهشده استخطوط و نقوشِ کوه محو شده و جنگل »

 (.33: 1375)یونسی، « پینهپارگی و وصلهسیاه و یکپارچه، بی
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ضمن تشبیه آنان به سوسن به توصیف این گل  ها یونسی با وصف دو دلدادهدر رمان دلداده   

 پردازد:روید میوحشی در کوه و دشت می صورتبهکه 

نگری. سوسن می ۀکنی به گل بتها! انگار میزیبا هستند دلداده»

 (b  :173 1382)یونسی، «  دلداده سوسن سفید است ۀدوشیز

 ها و اشاره به نام شهرها و روستاهامکانتوصیف  -7

های تأثیر اقلیم در نوشتار ها چه در شهر و چه در روستا، یکی از بارزترین نشانهاز مکان بردن نام

شود؛ اما اصطالحی که برای توصیف مکان به کار است. گاه به نام مکان و محل خاصی اشاره نمی

 رود، مختص آن اقلیم یا محل است.می

: 1380روسیه )یونسی، «: اوراسیات»افشار، «: هوشار»مهاباد، «: مکریان»

دشت (. »34چشمۀ سیاه، نام روستایی است )همان: «: رشکانی(. »32

کرد از مکریان و ها میتوصیف(. »35ای )همان: نام منطقه«: زورشاره

هست،  جاهمهمیگن (. »58: 1379)یونسی، « دانم ورمی )ارومیّه(چه می

: 1375)یونسی، « است مانده)آرارات( « آگره»ای هم میگن در دهع

46.)  

 توصیف پوشش و خوراک -8

آن منطقه، از پوشش خاصی  بر حاکمهوایی وشرایط خاص آب به دلیلمردمان مناطا غرب 

وجود گیاهان و غالت خاص در این مناطا، غذاهای مورد استفاده نیز  به دلیلبرخوردارند. از سویی 

های فاصلۀ طبقاتی موجود، نوع غذایی است که بر سر ترین نشانهاین منطقه است. یکی از مهم ویژۀ

در مورد نوع پوشش و لباس نیز کامالً مشهود است. نگاه  مسئلهسفرۀ ارباب و رعیت وجود دارد. این 

های از قسمتهای زنان کُرد که ویژه لباسها بهدقیا و تیزبین، توصیف کامل و توجه به جزئیات لباس

هایش های سبکی یونسی در رمانترین ویژگی، یکی از مهمشده استمختلف و زیادی تشکیل 

کند و در پاورقی نیز توضیحاتی جزء لباس زنان را توصیف میتوجه جزءای قابلاست. او با حوصله

های زیبایی زنان که یکی از جلوه مسئلهدرک باشد. توجه به این که برای خواننده قابل دهدمی

دهندۀ شأن اجتماعی زنان است. بودن بعضی از اجزای لباس نشان وزیادکمهاست و های آنلباس

 . دهدمیتوصیفات او جایگاه اجتماعی پوشندۀ لباس را نیز نشان 
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دار رعنا خانم به شیوۀ زنان آغاوات پیراهنِ کریشۀ گل ریزِ چین»

وک و بند و گوبربا سرپوش و برمور و میخکقشنگی پوشیده بود، 

 (.25: 1380)یونسی، « طبقهگوشواره و لرزانه و کاله دو

های ما دو سه جور غذا بیشتر نبود، آش و اشکنه و پلومرغ و طرف»

: 1375)یونسی، « پلوگوشت و خورشت کدو به عمرمان ندیده بودیم

75.) 

)یونسی، « دوختمیبه تعداد افراد خانواده کلیج و قبا و پیراهن »

1382 :24). 

بعد هم یک دست کوا )قبا( و پانتول )شلوار( و پشتین )کمر( و شدۀ »

 -ساله بودهفتپسر بزرگ سردار که شش-)سربند( نو برای پسرش 

 (.64: 1380)یونسی، « خریدند

، طبق معمول شیر بود کردهمادرم برای همه کوکوی شِبِت درست »

 (.38: 1375)یونسی، « بودو ماست و کره و عسل هم 

ویژه کشاورزان، ترین غذاهای میان اهالی روستاهای غرب کشور بهترین و رایجیکی از معمول

کنند، نان و دوغ است. ظهرها معموالً از خانه و از طرف زنان، برای مردهایی که در مزرعه کار می

 شود.نان و دوغ اشاره می شود و در تعارف برای خوردن غذا نیز بهنان و دوغ فرستاده می

)یونسی، « حاال بشین نان و دوغی بخور، آبی به سر و صورتت بزن»

)یونسی، « خوردها کمی نان و ماست میبابا معموالً شب(. »270: 1380

1375 :38.) 

 خیال صورکاربرد عناصر بومی در  -9

و در  است رفتهکار فراوان به های اقلیمی کرمانشاه،تشبیهات برگرفته از عناصر روستایی در داستان»

(. در این 395: 1397، صادقی شهپر)« اندبه قرار گرفتهاین میان، غالباً حیوانات موجود در روستا، مشبهٌ

بوی محلی و بومی دارد. یونسی در این مورد وها رنگزمینه باید گفت، بیشترِ تشبیهات و استعاره

راحتی به ذهن که به است بردهکار یاری موارد تشبیهاتی بهبسیار دقیا و ریزبینانه عمل کرده و در بس

 . آورده استشبه را برای فهم بهتر خواننده کند و در بیشتر موارد وجهخطور نمی

روباه  ۀبسیار باریک شبیه پوز ۀبا پوستی خشک و چروکیده و پوز»

 .(37: 1372)یونسی، « تولک کرده
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. در سراشیبی است زاییدهتابستان مانند زنی است که چند شکم »

 (.21-22: 1380)یونسی، « اندهایش به ثمر رسیدهاست، بچهزیبایی 

کَند و کوه چون پیرمرد جنگل چون پیرزنِ پسرمرده گیس می»

، ابرو باشد گرفتهاش درد ای که یکی دو کندۀ بازماندهریختهدندان

: 1375)یونسی، « کندکشد و تحمّل می، درد میاست کشیدهدر هم 

77) 

کُش: استعاره از ؛ قورباغه«دزدندکُش آدم میخاطر یک قورباغهبه»

 (.40: 1375یونسی، ارزش )اسلحۀ بی

 (.a  :42 1382)یونسی، « کن نیست، چسبیده ولکهنهلحافمثل شپشِ »

 و زندگی دهقانی ورعیتیاربابروابط  مربوط بهمسائل و موضوعات  -10

نظام ارباب و رعیّتی مرسوم در روستاها، شیوۀ ادارۀ روستا به شکل کدخدایی، چگونگی و میزان 

جمله مسائلی است که رعیت، از به نسبتبری ارباب از محصوالت کشاورزی و ظلم و ستم او سهم

و تصویری روشن از وضع زندگی  است داشتههای اقلیمی و روستایی غرب بازتاب در داستان

نسبت میزان مشارکت در تأمین  در کشاورزی سنّتی ایران، تقسیم محصول به. کندان ارائه میروستایی

زمین و آب همیشه . تولید سنّتی یعنی زمین، آب، بذر، گاو و نیروی کار انسانی بود گانۀپنجعناصر 

ی کار حیوانی آمد که دهقانِ روستایی به سبب فقر، قادر به تأمین نیرواز آنِ مالک بود و گاه پیش می

 ۀنتیج. بنابراین، نسبت سهم برای مالک متغیّر بود شد؛و انسانی، یا فقط نیروی کار انسانی می( گاو)

که در -اش های سال گذشتهبار آن است که دهقان روستایی پس از دادن سهم مالک و بدهیتأسف

ای بود که ماند، به اندازهآنچه برایش می -از ارباب گندم قرض کند بود شدهوسط زمستان مجبور 

یونسی است  موردعالقۀیکی از موضوعات  مسئلهکرد. این باز هم در زمستان او را محتاج مالک می

نکبت و فالکت مردمانی که در  دادن نشانها جنبۀ انتقادی دارد. او با که بیان آن در خالل داستان

، خشم نهفته در زندگی اربابان هستند بهترشانرای ب کشیدن رنجتمام طول زندگی مشغول کار و 

برد، تنها ش میاکند. رنجی که او با دیدن این شرایط در سرزمین مادریها بیان میدرونش را با واژه

تالش برای اصالح ساختاری  نوعیبهدرک است. هدف یونسی با این توصیفات دقیا و کامل قابل

 درویژه از جانب رعیت پذیرفته شده و بدون هیچ تالشی به و شده استاست که در جامعه نهادینه 

کنند. اگرچه یونسی خود از طبقۀ شکم تالش می کردن سیربهبود اوضاع خود، تنها برای  جهت
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پنداری دارد و انتقادهای تند و گزندۀ خود را ذاتهایش با رعیت هماربابان است، اما در تمام رمان

 آورد.رعایا به حساب می ازرا یکی کند که خود در حالی بیان می

ها تا یک تلنگر به جماعت نیستند، اینها مثل ما رعیتآره، این»

. بدبختی آورنددرمی سرهاشان بزنی، همه از سوراخ شانیکی

ها، تا به فالن جماعت این است که با هم نیستند. در عوض اینرعیت

بچه چنگ و دندان بهت نشان بیگ بگویی سگ، هزارتا گرگ و گرگ

 (.30-29: 1380)یونسی، « اند. رعیت را اخته کردهدهندمی

بردند بیگار، پاسگاه بسازند یا احیاناً راه. ها را میدیدم رعیتمی»

رفتند. خوب هم کار حال میهرلُند یا هرچه، ولی بهبا غُرو رفتندمی

های چپرِ خانه کهدرحالیساختند؛ کردند، پاسگاه و راه را میمی

هایشان بود، سقف خانه هایشان ریخته، دیوار خانهبود شکستهخودشان 

 a 1379)یونسی، « دیدندو مقیّد نبودند، حتی نمی بود برداشتهشکاف 

 :51.) 

 فقر -11

توان گفت بخش عظیمی می جرئتبهاست و « فقر»های اقلیمی کرمانشاه، ترین ویژگی داستانعمده

ها و خشونت حاصل محور فقر و نداری خانواده ها، مستقیم و غیرمستقیم، حولِاز ماجراهای داستان

« جویانه استهای این سبک، مضامین اجتماعی فقرگونه و مبارزهیکی از ویژگی» .چرخداز آن می

این  .خوبی مشهود استهای اقلیم غرب بهفقر در داستان (. بازتاب عریان و تلخ13: 1369 )آژند،

ای سراسر آکنده از مسائل مربوط به های اقلیمی این منطقه، چهرهموضوع، چیزی است که به داستان

هاست. شده در داستانهای بیانها و خشونتکه عامل بسیاری از انحراف است دادهحرومیت فقر و م

گرایی واقع ناشی از مسائلتوصیف این نظر از علل و عوامل این فقر و محرومیت باید گفت، صرف

خواهد یک قوم است که می نفس حدیثادبیات این اقلیم، » حقیقت،نویسندگان این اقلیم است و به

شده به گوش همۀ مردم ایران افتاده و فراموشای دورج تاریخی خود را با فریاد رسا و از منطقهرن

ها، ای همراه با توصیف خرابی. یونسی عموماً به توصیفِ زندگی فقیرانه(65: 1383 شیری،)« برساند

ها رسد این فالکتمیای که به نظر گونهپردازد؛ بهرعایا می ها و نوع غذا و لباسها، بیماریآلودگی

 تنها مختص این طبقه است.
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بابا صدا زد: احمد هنوز آنجایی؟ بیا بیا، جواهر اشکنه درست کرده، »

همینه، چیزی »مادر چشم دراند، زیرلب گفت: « بیا یک لقمه با ما بخور.

حاال که نیامده، »بابا گفت: .« نیست بخوره، تو هم، انگار یک طشت... 

 (.44:  1380یونسی، )« دخورآمد با خودم می

بینی؛ نداری و ها همین است که دیدی، میزندگی ما فقیر بیچاره»

« و طوفان و تگرگ و همین چیزها سالیخشکمیر و بیماری و ومرگ

 (.a  :63 1379)یونسی، 

فقیرند، برای یک لقمه نان، یک تنبان نو، یک  -این مردم -هااین»

 (.49: 1375)یونسی، « کنندمیقاعده کُش، هزار کار بیقورباغه

اند. هم از حیث رنگ، هم از کم به هم شبیهوهای رعیتی بیشخانه»

گلیمی یا نمدی و سماوری حلبی و چند فنجان حیث بو: اتاقی و پاره

گلی و الوک و دیگ گلی و بوی دوغ و دوراغ ترشیده، بوی زحمت، 

ردا، دربارۀ بوی فقر، بوی تشویش؛ تشویش دربارۀ امروز، دربارۀ ف

 (.136: 1380)یونسی، « زمهار )آرد زمستانی(

آمدند و بیچاره مردم شهر کوچک ما مثل حیوانات به دنیا می»

ماندند و از انواع ماندند، تازه اگر زنده میجهت زنده میبی

پهلو گرفته تا سل ها، از آبله و سرخک و حصبه و تیفوس و سینهبیماری

)یونسی، « بردندته، جان سالم به در میهای ناشناخو سایر بیماری

1382 :47.) 

 ویژه عراقارتباط با آن سوی مرز به -12

قبیلۀ خود در آن های مهم مناطا غرب ایران، ارتباط پیوسته و همیشگی با افراد همیکی از ویژگی

گونه مرزها را آنخاطر پیوند عمیاِ برگرفته از نژاد، هرگز ویژه عراق است. اقوام کُرد بهسوی مرز و به

اند. ارتباط با کُردهای عراق و ترکیه یکی که باید به رسمیت نشناخته و رشتۀ پیوند خود را نگسسته

ترین روابط بین مردمان این منطقه است. اگر کسی قصد کوچ و تَرک وطن داشت، معموالً از رایج

ین ایران( کوچ کند. در آمد به عجمستان )نواحی غیر کُردنشرفت و کمتر پیش میبه عراق می

شود، مسافرت یا کوچ دائم به ترین مسائلی که دربارۀ آن بحث میهای یونسی نیز یکی از رایجرمان

شدگان آن سوی مرزهاست. گاهی آن طرف مرز پناهگاهی برای فراریان، یا مکانی امن برای رانده
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اند، مانع این آمده وجود به مرزی خطوط گیریشکل از پس که ایاست. حتی موانع قانونی

 است. شود که مصداق قاچاقمی جاجابه کاالهایی بیندراین شود وآمد نمیورفت

کند که سرزمین قوم کُرد وسعت زیادی داشته و تلویحاً آمدی اشاره مییونسی در رمان خوش

 ود است.کند که این جابجایی به این سو و آن سوی مرز نیست بلکه حرکت در سرزمین خبیان می

داند. این هیچ قومی را بد نمی کُرد با هیچ قومی دشمنی ندارد،»

ای ای و جا را بر او تنگ کردهتویی که از گلیمت پا را درازتر کرده

 .(39 :1381)یونسی « ایکرده درشدربهو 

کردند، گاه جرئتی رشتۀ پیوندشان را با خویشاوند عراقی حفظ می»

دادند مخفیانه دختری به خویشاوند عراقی میدادند و هم به خرج می

یا دختری از خویشاوند عراقی برای پسر یا برادرشان به زنی 

گرفتند. آغاوات )اربابان( اینجا هم استثنای مؤید قاعده بودند: می

رفتند و گرفتند و آشکارا میاز دولت اجازه می -بزرگانشان-ها آن

 (.90-91: 1380)یونسی، « آوردندعروس را با دُهل و سُرنا می

گفت، به آلتون کوپری )شهرکی در طور که خودش میآن»

 1379)یونسی، « رفت، برای آوردن جنس قاچاقکردستان عراق( می

a  :23.) 

سرد و گرمی  قمقمۀزنی داشت با یک جفت کبک، بعدش هم ساچمه»

 .(24: 1375یونسی، )« بود آوردهکه از عراق 

 گیرینتیجه
های بومی، ها و عناصر اقلیمی همچون توصیف طبیعت، مکانبر بازتاب بسیاری از ویژگی عالوه

های یونسی، در داستان... بومی، مسائل دهقانی و ورسومآدابزبان و گویش محلی، باورها و 

خواهانۀ فقر، نگرش رئالیستی، حزبی و آرمان خشونتترین مشخصۀ آن، نمود عریان و آمیخته با مهم

های طبقاتی و فقر به فاصله تفاوتی اشراف جامعه نسبتبه مسائل جامعه و بی ده نسبتنویسن

که میان ازآنجا .گرایانۀ مصائب و مشکالت مردم استآزاردهنده، از راه توصیف و تصویرگری واقع

یونسی و بیشتر نویسندگان اقلیم غرب تفاوت مذهبی وجود دارد، توصیف مراسم مذهبی در 

واساس محلی پایهبی ورسومآدابجایی ندارد و به جای آن به نکوهش خرافات و  های اورمان
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بر شهر یا روستای  ها، مردم، رفتارهای اشخاص داستان، فضای حاکمپردازد. توصیف دقیا مکانمی

شود که فضای داستان برای خواننده کامالً ملموس باشد. توصیفاتی داستان و جزئیات ریز باعث می

را به  انگیزای بسیار رقتها دارد، چهرهروستا ویژه دربار طبقۀ رعیت بهدگی فقیرانه و نکبتکه از زن

های اقلیم غرب است. توصیفات جزئی و های مهم داستانگذارد که یکی از ویژگینمایش می

که با این زندگی کامالً آشناست. از طرفی، وصف  دهدمیرئالیستی و گاه ناتورالیستی او نشان 

که چگونه از جهل رعیت استفاده کرده و آنان را از  دهدمیها نشان ندگی طبقۀ اربابان و خانز

های زندگی اشرافی خود را ترین حقوق خود محروم کرده و با استثمار و استحمار آنان، پایهابتدایی

از خبری دادن به این زندگی و پذیرش آن از طرف رعیت و جهل و بی کنند. تنتر میمحکم

های شهری و روستایی، توصیف از مکان بردن نامترین عوامل ایجاد این فاصلۀ طبقاتی هستند. مهم

بر مناطا غرب ایران، استفاده از  محلی و عقاید حاکم ورسومآدابهوا، بیان ودقیا طبیعت و آب

متن پژوهش  ری از مواردی که درها و غذاها و بسیازبان و اصطالحات و اشعار بومی، توصیف لباس

های دهندۀ بازتاب گستردۀ عناصر اقلیمی در داستانها صحبت شد، همگی نشانتفصیل از آنبه

کند که یونسی با توصیفات خود ای که در موارد بسیاری، خواننده احساس میگونهیونسی است؛ به

خصوص مناطا هل، مشدن و فقر و جداشته مانده نگهخواهد بیان کند که این درجه از عقبعمد میبه

 رد است.قوم کُ ویژهبهغربی و 
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  ( . 1379ههههههههههههa .)تهران: پانیذ.کاله و کولیکج . 

 ( . 1375هههههههههههه .)تهران: پانیذ.دعا برای آرمن . 

  ( . 1372هههههههههههه .)تهران: نگاه.گورستان غریبان . 

  ( . 1382ههههههههههههa .)تهران: نگاه.بهارزمستان بی . 

  ( . 1383هههههههههههه .)معین.. تهران: شکفتن باغ 
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 ________ . (1379b .)تهران: پانیذ.رؤیا به رؤیا . 

 ________ ( .1377 .)تهران: ارمغان. .مادرم دو بار گریست 

  ________ ( .1381 .)تهران: توکلی .خوش آمدی 

  ________ ( .1387 .)تهران: معین. .ها و یک داستان دیگرجنگ سایه 

 ________ ( .1382b .)تهران: پانیذ .هادلداده. 


