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ویژگیهای اقلیمی در داستاننویسی آذربایجان
دکتر رضا صادقی شهپر
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در حوزة داستان نویست الیمی

ر سانی ذررانیان ان انقینب اسینم که محد دة زمنن
ا ب ز دهقن

این پژ هش است ،غینمحستتمن ستتن دم بتتید ا بنر

الیمی نویسن این حوزه هساند .اوجّه اه ان رهن سنّ،هنم اوم
منطقه الابنس از حینسههن لصّههن افسننههنم نممننة اوم
رسوم منطقة ذررانیان ننمگذارمهنم ابک
ابجستاه کبد فقب میمشا

داد

از جییه مسنیل

انزذفبین

لنیع انریخ

اکنرنرمهن ثب ،ذداب

اوم ِ هخصم،هنم داسانن

فبهنر ر سانیمن

ننبتتب هتتنهمنپب

ایبکز اب نشن

ابانرمخان کمنة انقینا مخنطب

یژگ هنم مشابک الیمی در داسان هنم الیمی نویسن ذررانیان اس.،

جود این یژگ هنم مشتتابک در داستتان هن حنک از ذ استت ،که حوزة داستتان نویست
الیمی ذررانیان در کننر ستتتنیب حوزههن از هویّ ،مستتتاقل ماینیزم ابدوردار استتت.،
نرنرنده در این مقنله م کوهتد مین نقد ابد نربا

پمشمن درانرة داسان نویس الیمی

ذررانیان اه میبّف داستتان هنم الیمی این حوزه از منربم اوبتتم -اناقندم اپبدازد
نشن دهد که یژگ هنم هندص الیمی ذررانیان چمس ،که ذ را از سنیب الیممهن ماینیز
کبده اس.،
کلیدواژهها :داسان الیمم داسان الیمی

ذررانیان

یژگ هنم الیمی .

 -1مقدمه

فقب محب ممت ،ر ستتتاتنهتنم منطقتة ذرراتنیاتن
قبنر داهتاه اه هیباه انبوه از ستن،هنم لوم

زنتدگ پُب درد رنج مبدم ستتتامکشتتتمده
ان رهنم دباف

دشون ،ذدمهن که مومو

طبمی در این گونه جوامع ستنده اد م است ،دستاینیة داسان نویسن الیمی ذررانیان اس .،هنید
ااوا گ  ،که پمشترنم ذررانیان از نرب ستمنست در د رة مشب طه لمنم ذزادمدواهننة سانردن

 -1دانشمنر زان
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اتنلبدتن

هتتتمّ محیّتد دمتناتنن

مختنل  ،م ان حیوم ،مبکزم ن ور ر سهنم ازارم در

ذررانیان

نمز اشتیمل فبلة دموکبا

حیوم ،دودمخانر ذررانیان اوست ستتمد جواد پمشه رم

( )1۳31-1۳31هیر پنستّ
منطقه ستتتی
هوی ،لوم

اکنش اس ،اه اینگونه سامهن رنجهن

نمدانة حیوم،هن در ج  ،انز ام فبهنر

مع اأسفانر موجود در

الاصتتتندم مبدم اه چنلش کشتتتمد

فبهنر ذنن  .لا که از هیمن منرب اه داستتان هنم غینمحستتمن ستتن دم بتتید

ا بنر م نربیم مشتتناه چنمن اکنش ت را اه هتتیی دیربگونه هنبم م امنمم؛ اوجّه اه س تنّ،هنم
ر ستتانی انزذفبین

لوم

لنیع انریخ

لصّ تههن افستتننههنم نممننة محی اکنرنرمهن ثب،

ذداب رستوم مبدم منطقة ذررانیان ننمگذارمهنم اوم هتخصم،هنم داسانن (ا لد ز ینهنر کور
ا غیو استینم  )...ایبکز اب نشتن داد فقب محب مم ،جوامع ر سانی ابام ابانرمخان کمنة انقینا
مخنطب هیر از جییه مستتنیی استت ،که از نو

حستتنستتم ،این نویستتندگن اه هوی ،لوم
ّ

فبهنر ذررانیان حینی ،م کند.
پمشترنم ذررانیان  -گذهاه از حوزة سمنس -،در حوزة ادامن
چنتن کته اادّددواهن

فبهنگ هم کنمینً مش ود اس،؛

نویستتتندگنن چو اق رفی1399-1317( ،ش) جی ب دنمنهام (ماولّد

 1311ش) متمتبزا فتاحیی ذدونتتدزاده (1318-1191ش) طتتنلبوت اببیزم (1379-131۳ش)
زینالیتنادین مباغهام (1391-1311ش) اه این منطقه اییّق دارند که مطبحکنندة اندیشتتتة لز م احول
در هتیب ادب مینبتب ایبا ابام ا لمن انر نویستندة نخسامن رمن هن نینیشننمههن اه سبک جدید
اودنتد .این در حتنل استتت ،که در ادامن کینستتتمک هم حوزة ذررانیان در ممن حوزههنم دیرب از
اشتخص ابجسار میانزم ابدوردار اس ،دنلنن

نرنم د ان از هن با ابجساه بنحب

ستبک در انریّ هزار اند سنلة ادب فنرس هساند .اناشنر یژهننمة ادا «ذدینه» در ر زننمة م د ذزادم
اببیز در ه ده هتتینره (از م ب منه  1۳11ان هت بیور  )1۳11اوست بتتید ا بنر
دهقن (اببیزم) غینمحستتمن فبنود

د ستتاننش ا ب ز

یمبمتتن ننادل از هیمن نوش پمشتترنم هنستت .،هیینمن استت،

اناشتنر ست ند (فصلننمة هنب ادامّن اببیز) که ا ّلمن هینرة ذ در ا نر سنل  1۳19مناشب هد هنمل
مقنلن

اهتتینرم اند چ گبا از غینمحستتمن ستتن دم رمتتن اباهن م او اممن

دیربا اود .اه

ستبب هیمن مشتبب اند سمنس س ند اود که ابد ذ را نخسامن جُنگ سمنهیل دانساهاند؛ چنن که
مؤلّف کانب انریّ احیمی هتیب نو م نویستد «مشت ورابین جُنگ سمنس نمیة د م دهة چ ل دهة

سنل پنانهم
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یژگ هنم الیمی در داسان نویس ذررانیان

پنانه جُنگ ستت ند اود اه ستتبدامبم ی ممبفطب س که یننً مدافع د مشتت چبیی اود  ...نیاة
جنلب اوجّه در ست ند این است ،که پنرهام از اهینر ذ در سانیش از جنگ چبیی – جنری اس،
این در حنل استت ،که حندثة ستتمنهیل (که چند منه اید اا نت افاند) هنوز اه لوش نپموستتاه اود .ان این
ا بتنت د ر نمست ،اگب س ند را نخسامن «جُنگ سمنهیل» ادانمم» (هیس لنرب دم  1۳71ج 31 1
 )31ابانرمخان کمنة انقینا مخنطب نستب ،اه ز رمدارا اجاینش در امشتاب داسان هنم بید ا بنر
نمز ابیمغ مبنرزة مس تیّحننه در داستتان «منه ستتمنه کوچولو» «امستت ،چ نر ستتن  ،در دواب
امدارم» از نوش هیمنگونه ا اقندهن اه جنگ چبیی

الدام مسیّحننه یمه حیوم ِ،ل ،اس.،

هتدت از این پژ هش مشتتتخص کبد داستتتان هنم الیمی ذررانیان ان انقینب استتتینم
میاباندمهنم پمشتمنِ ذ

نمز پنستّ داد اه این ستؤال ابی اس ،که جه مشابک

نقد

یژگ هنم

هتندص داسان هنم الیمی ذررانیان چمس ،که ذ را از داسان هنم الیمی سنیب مننطق داسان هنم
ر سانی ِ ببت ماینیز کبده اه حوزة الیمی نویس ذررانیان هویا مساقل اخشمده اس،؟
 -2داستان اقلیمی چیست؟

هتموة الیمی نویست هندهام مساقل لنال اوجه در داسان نویس مینبب ایبا اس .،انریّ نرنرش
نخستامن داستان الیمی ایبا اه ستنل  1۳11هیس یین رمن ر ز سمنه کنرگب از احید ددادادة کبد
دینورم م رستتتد .پس از ذ مبلتد ذلن ( )1۳3۳از نمین یوهتتتمج «گمیه مبد» ( )1۳31از ازرگ یوم
دداب ر مّت )1۳38( ،از محیود ا ایندزاده (م.ا .اه ذرین ) «چبا درین طوفنن هتتتده اود» ( )1۳37از
بتندت چواک را انید داستان هنم الیمی ذغنزین اه هتینر ذ رد .پس از این کوهشهنم نخسامن در
دهة چ ل پنانه هتتیستت جبین نمب مندم اه ننم داستتان نویستت الیمی پدید م ذید از این ممن
چ بههنم پبلدر

بتنحبننم چو غینمحستمن سن دم محیود د ل،ذاندم احید محیود اممن

فقمبم محیود طمّنرم ااباهمم رهبب ی اهتبت در یشن منصور ینلوا

 ...سب اب م ذ رند .انناباین

در ابرست داستان هنم الیمی ایبا – از مشب طه ان انقینب اسینم – پنج حوزه ین هندة داسان نویس
الیمی جنوب هینل دباسن کبمننشنه ذررانیان را م اوا مشخص کبد.
در هیتة فبهنتگهن دایبۀالیینرتهنم ادا در ایبیف داستتتان الیمی
مشتابک هییو فبهنگ میاقدا مبدم ذداب رسوم

یومنً اب جود ننبتتتب

یژگ هنم محم طبمی

اوم اأکمد

جسانرهنم نوین ادا (ادامن
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ر القدر  )118 1۳88در ایبیف ذ گ اهاند
پوهشهن

داستانن اس ،که در بحنه زممنة ذ غنلبنً ذداب رسوم سنّ،هن ل اه گ انر مح ّی

فولییور حاّ هتتموههنم ا یّب احستتنس مبدم یک منطقه نشتتن داده م هتتود؛ اه گونهام که این
ننبتتتب ماینیز مشتتتخّص کنندة یک الیمم دن اند (ذابامز 118 199۳؛ انلدیک  .)113 1991ان
اوجه اه یژگ هنم الیمی انزانب ینفاه در داستان هنم الیمی مینبتب ایبا در ایبیف داسان الیمی
م اوا گ « ،داستتانن استت ،که اه ستتبب انزانب گستتابدة ننبتتب الیمی
ازیمن

محمط – اه د هتتیل

پویتن – در ط ّ حوادث متنجباهتن رنر محیّ

اوم دارد ماییّق اته ننحمهام دن

محمط

بنراند از فبهنگ مبدم؛ -هنمل میاقدا

ماینیز از دیرب مننطق است ،این ننبتب اوم

ذداب رستوم مشتنغل حبفههن هتیل میینرم منطقه دوراکهن پوهشهن زان محیّ (ل اه
ستندانر زانن

اگگن

ابطینحن محیّ ابانههن سب دهن ) -هموة میمشا

میتن هتن منتنطق اوم محم
سمنس

اجاین

الاصندم اولمدم

طبمیت ،اوم بتتتوردمنل الیمی (اوم ) احوّلن

جنبشهنم

منطقه» (بندل ه پب .)۳8 1۳79

 -3پیشینة پژوهش

احقمق در داستتان نویس ت الیمی

اقستتمماندم ذ اه ستتبکهن میابهنم گوننگو پمشتتمنة زیندم

ندارد .نخستتامن انر محیّد ی ستتپننیو از اأثمب الیمم جابافمنم محمط اب داستتان هنم جنوا ستتخن
گ اه است .،ا در ستنل  1۳17در مقنلة «گزارهت از داستان نویست یکستنلة انقینب» پس از ابرس
داستان هنم چنپ هتتده در این ستنل لا اه ننم ا بام حمدرم نستتمم دنکستنر م رستتد ابتتطینح
«میاب دوزستتان » را پمشتتن ند م کند م نویستتد «د مایو ة «لنل » از ا بام حمدرم «نن

گل»

از نستمم دنکستنر احاینلنً ا ابین دسان ردهنم لصّههنم کوانه من در یکسنلة انقینباند .از لحنظ سبک
هب د مایو ه دصتتیا یرننه دارند .اینن اه میاب در داستتان نویس ت ایبا ماییّق هستتاند که کمکم
م اوا اه ذ اسی داد؛ میاب دوزسان » (سپننیو .)7 1۳17
حستن ممب نادین در ستنل 1۳19در کانب ارزهتیند بد سنل داسان نویس ایبا (ج ا ل بص
 )198–111اح ،نوا «ادامن ر ستتانی

الیمی » اه این مومتتوش م پبدازد .ا د جبین

یده اه

ننم «ادامن الیمی جنوب» «ادامن الیمی هتتینل» مشتخّص م کند ا ذ که ننم ستتبک ین میاب را

سنل پنانهم
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اب ذ هن ان د .ییقوب ذگند در است ند منه  1۳19در مقنلهام– الباّه ان نو
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هتانازدگ – از هش« ،سبک

ا بان ابت ن جنوب دباستنن هینل ذررانیان همبازم کبمننشنه » ( )1۳ 1۳19ننم م ابد.
محید ی ستپننیو در مقنلة دیربم در ستنل  1۳81از چ نر میاب داستان نویست دوزسان اب ن
اببیز گمیتن اتن یژگ هتن نیتنیندگن دن

ّ دود ننم م ابد ( )11-13 1۳81که انید ذ را احث

اییمی مقنلة پمشتمن ( )1۳17م دانس .،ل بمن همبم هم که از سنل  1۳73اه این طبت اه گونهام
منستتاماب در مقنلنا ارزهتتیند درانرة میناب داستتان نویس ت ایبا احث کبده هین مقنلن را – ان
ااممب امتنفن – در کانا اه ننم میابهنم داسان نویس در ایبا ( 1۳78نشب چشیه) گبد ذ رده
مناشتب کبده اس ،در ا ّلمن مقنلهاش در این زممنه ه « ،میاب (سبک) ذررانیان اب ن دباسن
جنوب هتتتینل غبب مبکز» ( )117 1۳73را از د رة مصتتتدّت ان د دهه پس از انقینب استتتینم
مشخّص م کند.
ذنیه درانرة این اقستتمماندمهن گ ان استت ،اه مومتتوش این مقنله مباوت استت ،احث درانرة
نویستتندگن ذررانیان استت .،ستتپننیو ان نوا میاب اببیز از ذ ننم م ابد انرزابین نینیندة ذ را
غینمحستمن ستن دم

یژگ ابتی این میاب را اسا نده از ای مل رمز م داند ( )1۳ 1۳81حسن

ممب تناتدین ان ذ که از ادامن الیمی جنوب هتتتینل اه طور مستتتاقل احث م کند از همچ نوا
مشتخصت درانرة نویسندگن ذررانیان اسا نده نی کند ل در ذغنز مبحث ادامن ر سانی

الیمی

غینمحستتمن ستتن دم را «پمشتتب ادامن ر ستتانی » ( 1۳7۳ج )117 1م داند اه میبف مایو ه
داستتتاتن زادارا امتل رمتن اوپ ا م پبدازد .ستتتپس در اخش دیربم اتن نوا «گزارشهتتنم
ذموزگتنرا ر ستتتان» اه میبف د نویستتتندة الیمی ذررانیان یین بتتتید ا بنر

ا ب ز اببیزم

م پبدازد م نویستتتد «نویستتتنتدگنن چو بتتتید ا بنر محیود د ل،ذاندم ا ب ز اببیزم
ی اهتتبت در یشتتمن که دنستتارنه ر ستتانی داهتتاند اوانستتاند مستتنیل ر ستتانی را اه هتتموهام
مییوساب گزارش کننتد» (هیتن  .)11۳ییقوب ذگند ابتتتطینح ستتتبک ذررانیان را اه کنر م ابد
نویستندگننش را ستن دم ا بنر

رمتن اباهن

یژگ ذ را دشون ،اب نربم م نجم اود

م داند م نویستتد «در این ستتبک ممتتنممن فنرق اب زان استت ،زان کوانده

اگگن دشتتن

محیم» ( .)1۳ 1۳19ل بمن هتمبم هم ذ را ستبک ین میاب ذررانیان م ننمد سن دم ا بنر
اباهن را نویسندگن این میاب م داند.
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ذنیته در یتک نرتنه کی اته این میاباندمهن م اوا درینف ،دم ایبکز ذ هن– اه جز حستتتن
ممب نادین  -اب هتتموة الیمی نویستت

درذممخان نویستتندگن

داستتان هنم الیمی

غمب الیمی ان

ییدیرب است .،هیینمن در نرنه جزر اب ان اأمل در «میاب ین سبک ذررانیان » ادادل امندم
را م اوا دید که در لبار داد رمتن اباهن در کننر ا بنر

ستتن دم در اقستتمماندم ذگند همبم

دیده م هتود .نمز مشتخص نیبد دلمق این که م ینً سن دم در کدام اثب دود الیمی نویس اس ،در
حوزة الیمی ذررانیان م گناد مشتتیل دیرب ابد از این اقستتمماندمهنستت ،در اخش ایدم
مقنله لدرم م صلاب ادا دواهم پبداد.،
 -4مشکل تحقیقات پیشین دربارة حوزة اقلیمینویسی آذربایجان چیست؟

در داستان نویست مینبب ایبا لبیب اه چ ل نویسنده از الیمم ذررانیان اه یژه اببیز ابذمدهاند که در
ممن ذ هن ابد نویستندگن ننمذهتنن بتنحبسبک نمز دیده م هوند .اقبیبنً نمی از این نویسندگن
از نرب ستنّ جوا ابند ذثنرهن پس از انقینب  1۳18مناشب هده اس ،هنید هننداهاب در این ممن
فبیبن ف (ماولد  1۳11اببیز )-محیدرمتتن انیبام (ماولد  1۳11اردامل )-ابندة ابد جوایز ادا
در ستنلهنم ادمب انهتند .نممِ دیربهن هم کسنن اند که امشابِ یب نویسندگ هن را در د رة پمش از
انقینب ستپبم کبدهاند ذثنرهتن هم غنلبنً مباوت اه هین د ره است ،امشابهن الباه اکنو ر م در
نقنب دنک کشتتمدهاند .ا ین فبستت ( 1۳13اببیز -؟) حیزه ستتبداد ر ( 1381اببیز 1۳19-ا با )
حستتمن احیدمپور (1۳11اببیز  -؟) نصتتب الیه فاح (ذاشتتبنک) (139۳اببیز )1۳11 -امژ کیی
( 1۳18مشتیمنهت ب1۳88 -ذستانرا) حستمنقی کناب (1391مباغه  1۳19 -ا با ) حسمن کنظمزادة
ایبانشت ب (1313اببیز 1۳11 -ستتورمس) بتتندت رمتتنزاده ه ت ق (1381اببیز –  1۳11ا با ) یبا
بتتتیتتنح (1۳31اببیز1۳71 -ا با ) ییقوب ذگنتتد (1۳37ممتتننتتد ذب )-ا ب ز دهقتتن (اببیزم)
(1۳17اببیز 1۳11 -ا با ) غیتنمحستتتمن ستتتن تدم (1۳11اببیز1۳11-پتتنریس) بتتتیتد ا بنر
(1۳17اببیز )1۳18 -رمتن اباهن (1۳11اببیز ) -از جییه نویسندگن دساة د م هساند که ابد از
ذ هن  -م ل کنظمزاده ایبانشت ب رمتنزاده هت ق -در کننر کنرهنم احقمق دس ،کم یی د داسان
هم نوهتاهاند .هیینمن نویستندهام چو رسول ار نق کبمنن ( 1۳19کبمن  -م بمنه  1۳91ذمبیین)
زادة کبمتن

پب رشیتنفاتة اببیز (از مندرم کبمنن

پدرم ذررانیانن ) پن رل نویس مشتتت ور

سنل پنانهم
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یژگ هنم الیمی در داسان نویس ذررانیان

ستبدامب مایه اطین ن ه ار داستان هنم «ز رت طینی » (« )1۳11گَیمن» ( )1۳19را نوهتاه اس،
که منجباهنیش در اببیز م گذرند گوهههنی از زندگ مبدم ذررانیان را نشن م دهند.
امشتاب این نویستندگن داسان هن رمن هنم انریخ
محمط پبداداهاند .امن در هتتموة داستتان نویس ت الیمی
غینمحستتمن ستتن دم بتتید ا بنر

اجاین

نوهاهاند کیاب اه مسنیل الیمی

ر ستتانی ذررانیان ان ستتنل  1۳18انید از

ا ب ز دهقن (اببیزم) ننم ابد .ستتن دم در رمن «اوپ»

« زادارا امل» ا ب ز دهقن در مایو ه داستتان «میّهن» بتتید ا بنر در داستتان هنم کودکننه
افستتننههنم نممننهاش اه ر ستتانهنم ذررانیان

زندگ پب از دبافن

ستتندگ

فقب ر ستتانیمن
فقب فبهنر

پبداداهاند .ا بنر اه هتموة ستنّا داستان هنی کودکننه درانرة ر سانهنم ذررانیان

میمشتا ر سانیمن م نویسد سن دم هم اه نقش یبانرب فقب دبافن در ابنه جنمیه اساحنلة
انستن هن م پبدازد اأثمب ر ان فقب را اب رهن

یل هخصم،هن در مایو ة « زادار امل» اه اینهن

م گذارد اصتتویبم حشتتاننک در من حنل طنزذلود از زندگ ر ستتانیمن ذررانیان
نیندینش جنمیة ستنا ایبا اه دست ،م دهد .جنیرنه ستن دم در الیمی نویس

در هتتیل

پمشب م اأثمب ا

اب دیرب نویستتندگن حقمقا استت ،که استتمنرم از مناقدا اه ذ ار ن دارند (رک ممب نادین 1۳7۳
ج .)117 1در این انره هتنیستاه است ،سخن یی از داسان نویسن جنوا – محید ایوا  -را اشنویم
که ا اباف هتربت از ستبِ ازرگ است .،م م گوید «دکاب غینمحستمن سن دم جنوا نمس ،امّن
امشتاب از هیة نویسندگن جنوب درانرة جنوب حنهمة دیمج فنرس درینم ین داسان دارد .ابام
هیمن اه گین من اینم داستتان نویستتن ایبان اید از ستتن دم مخصتتوب تنً من جنوا هن اه ا مدیونمم.
اهیههنم ا ننم نشتتتن
(ایوا

لنلانزمهنم ا را اه یند امن ریم ان اه این دِین ابام چندممن انر پ اببیم»

.)31 1۳73

اگبچته هتتتموه ستتتبتک نویستتتنتدگن الیمی ذررانیان  -ستتتن دم ا بنر دهقن  -از نرب
داستان پبدازم ما ن
الیمم ذررانیان

است ،امّن ذنیه داسان هنم ذ هن را ان هم پموند م دهد ایبکز هیهجننبههن اب

جود رگههنم الیمی

ننبتتب اوم مشتتابک در این داستتان هنستت .،از هیمن

ر ست ،که در ابرست داستان هنم الیمی مینبتب ایبا سته نویسندة مذکور را – ببفنً اه سبب ذثنر
الیمی هتتتن

نته اییّق جابافمنی ذ هن اه یک منطقه– در حوزة داستتتان نویستتت الیمی ذررانیان

گنانندهایم دیرب نویستتندگن ذررانیان را از ذ هن جدا کبدهایم .هیینمن رمن «پنم غول» اثب ننبتتب

جسانرهنم نوین ادا (ادامن
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هینرة ا ّل

یوم انسنن سناق)

هتنهمنپَب -نویستندة ا بان  -را در حوزة داستان نویست الیمی ذررانیان لبار دادهایم اه سبب ذ که
منجباهنیش در منطقة ذررانیان م گذرد ااّ نلنً در ذ اب ستتتندگ

دباف اود ر ستتتانیمن

نوش

ننمگذارمهن که یک یژگ مشابک در داسان هنم الیمی ذررانیان اس ،اأکمد هده اس.،
چنن که پمشتاب اهنره هد ذگند ( )1۳19همبم ( )1۳78سن دم ا بنر

اباهن را نویسندگن

میاب /ستتتبک ذررانیان م دانند .ل بمن هتتتمبم در کانب میابهنم داستتتان نویستتت در ایبا از
داستتتاتن نویستتت ذرراتنیان ان ننم «میاب ذررانیان » یند م کند درانرة ذ م نویستتتد «در حوزة
داستان نویست

یییبد سه ان از داسان نویسن میب ت ذررانیان (سن دم ا بنر اباهن ) از چنن

جنمیم ،جیوههنم هیستتو مییلکنندهام ابدوردار استت ،که م اوا ان اندک استتنم ذ را اه
نوا یک ستتبک الیمی دن

میاب داستتان نویس ت ذررانیان ننمگذارم کبد» ( .)11 1۳78م از

سته گونة داستان نویست ستنّا مدر

پسنمدر در این میاب ننم م ابد بید ا بنر را نینیندة

ستبک ستنّا غینمحستمن ستن دم را نینیندة ستبک مدر

رمتن اباهن را نینیندة ستبک پسنمدر

م داند .مینک هتمبم در این اقسمماندم الباّه ابد از ذثنر این نویسندگن اس ،نه هیة ذثنرهن چنن
کته دود نمز اتدا ار تن م کنتد م نویستتتد «ذنیته میتنک این ایتنیزگتذارم اوده ر ح غنلب اب
هتندصابین ذثنر ذنن است ،اگب نه هب کدام از ذ هن اه ان نی ان نشننههنم فبا ان که در کنرننمة دود
اب جن گذاهتتاهاند هم ممباث ستتنّ ،را اب د ش م کشتتند هم محصتتولن مدر

پس از مدر را»

(هین  .)89هیینمن م لییب نرنه نویستتندگن ذررانیان را از یک نرنم ستتیستتیهمبااب

مییّل

ییدیرب ابدوردار م امند ذ را اه ر ستتانی ه ت بم ج نن اقستتمم م کند .اه گ اة م کنرهنم
بتید محد د اه لییب ر ستانی اس ،سن دم اه ه بهن اباهن اه فبااب از ه بهن جنمیة ایبا
(هین  .)7۳-71اگبچه نرنه ل بمن هتتمبم اه داستتان نویستتن ذررانیان از این منرب انزگ دارد
ارزهتیند اس ،امّن ی رغم هشدارهنی که جن اه جن اه دواننده م دهد مدام ماذکّب م هود که هموة
این نویستندگن ما ن

است ،مینک اینیزگذارم ابد از ذثنر ایشن اوده نه هیة ذ هن ل نربان

م در این انره اذکّبااش چمزم را وض نی کند رهن دواننده را ان پبستتتشتتت ا پنستتتّ رهن
م کند که نویستنده اب چه استنس میمنرم ذ هن را ریل «ستبک الیمی » گناننده اس .،انید گ  ،که
اا نم کنر م در اطینت ابتطینح میاب ذررانیان

گنانند این نویسندگن در ریل یک میاب ببف ًن

اه دلمل اییّق جابافمنی ذ هن اه منطقة ذررانیان استت ،دلمقنً دانستتاه نمستت ،که مباد ا از ابتتطینح

سنل پنانهم
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یژگ هنم الیمی در داسان نویس ذررانیان

«ستبک الیمی » در این گ اهاش که «م اوا ان اندک اسنم ذ را اه نوا یک سبک اقلیمی خاص،
مکتب داستتاننویستی آذربایجان ننمگذارم کبد» (هین  )11چمست .،امن ذنیه مستیّم استت ،ا ن
ابداهت ،م از الیمم داستان الیمی ان ذ چمزم است ،که من در مقنلة حنمب در پ ذنمم در ذغنز
مشخصههنیش را در ایبیف داسان الیمی ذ ردیم.
یک نرنه اأمّلذممز اه مومتوش ر هتن م سنزد که ممن داسان هنم اباهن

سن دم ا بنر  -که

در اقستتمماندم هتتمبم ذگند در کننر هم لبار گبفاهاند -از نرب ستتبک محاوا ا ن

ذ لدر زیند

استت ،که گنانند ذ هن در ریل یک میاب م ماب از هیه اطینت ستتبک الیمی ادا درستت ،نمستت،
مرب ذنیه فق ذررانیانن اود این نویستتندگن را در نرب گبفاه انهتتمم که الباه میمنر نندرستتا استت.،
اگب امرننر اباهن ان محم هنم الیمی

ر ستانی را در داسان هنم نخسامنش م ل «ر زگنر د زد

ذلنم اینز» (« )1۳11رازهنم ستبزممن من» (« )1۳11از چنه اه چنه» ( )1۳13داسان مدرنمسا «ذزاده
دتننم نویستتتنتدهاش» ( )1۳81در نرب ذ ریم در هیتن حنل ایبکز هیهجننبة ا بنر را اب الیمم
ا بهگمبم از ای مل انربیم از ستتتوم دیرب

ر ستتتاتنی اتن ایمه اب افستتتننههنم نممننة ذررانیان
ستتتن دم را در داستتتان هن نینیشننمههنم ر ستتتانی

ای می اش هییو « زادارا امل» «اوپ»

«ابس لبز» «انانر دندا » «چوب اهدستت،هنم رزیل» «ذم ا کینه ذم ان کینه» اه دنطب امن ریم
همچگنه نی اوانمم ستن دم ا بنر را ان اباهن در کننر هم در ریل یک میاب ین سبک لبار دهمم
ذ هم ستبک الیمی  .هیینمن ستن دم حا در ذثنر غمب ر سانی اش نرمب « اهیههنم ا ننم نشن »
«گور گ واره» هم فمتن هتربدم ما ن

ان اباهن

ا بنر دارد .امن ذنیه من را اب ذ داهاه که

در این پژ هش ستن دم ا بنر را در کننر هم ان مم در حوزة الیمی نویست ذررانیان ارناننمم
ذثنر ر ستانی ذ هن ایبکزهتن اب ر سانهنم ذررانیان
اه ستنّ،هنم لوم
دباف گبم

انزذفبین افستتننههنم اوم

قتبمنندگ فبهنر

نویستنده هتموه هتربدم کنمینً ما ن
الیمی

پبدادان اه لصّههنم نممننة اوم

لنیع انریخ

نشتتن داد

اوجّه

ابجستتاه کبد فقب

میمشتتتا جوامع ر ستتتانی استتت ،ان جود ذ که این د
در داستان نویست دارند امّن اه ستتبب جود ننبب مشابک

اوم در ذثتنرهتتتن م اوا ذ هن را ان ییدیرب ذهتتتا داد .انز از هیمن ر ستتت ،که همچگنه

نی اوا امن داستان هنم هت بم غمب ر سانی سن دم ان ذثنر بید ا بنر یرننر

اهاباک لنیل

هتد ذ هن را ماییّق اه یک هموه ین میاب دانس .،انناباین من در ابرس داسان هنم الیمی ذررانیان

جسانرهنم نوین ادا (ادامن
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هینرة ا ّل

یوم انسنن سناق)

الیمی دارند ایمه کبدهایم اقمّه را از گبد نة احث دنرج ستتتنداهایم
یژگ

در هین حنل داستتتان «پنم غول» از یک نویستتتندة غمب ذررانیانن را اه ستتتبب دارااود

مذکور اه الیمم ذررانیان ماییّق دانستتاهایم .انناباین حوزة داستتان نویستت الیمی ذررانیان از ذغنز ان
انقینب استتینم ان نویستتندگنن چو غینمحستتمن ستتن دم در مایو هداستتان « زادارا امل» رمن
«اوپ»؛ بتید ا بنر ا ب ز دهقن (اببیزم) ننبب هنهمنپب در رمن «پنم غول» مشخص م هود.

از هیمنر پس از این در مقنلة حنمتتب نه ان ابتتطینح «میاب/ستتبک ذررانیان » اییه ان ننم هتتموة
الیمی نویس ت ذررانیان ین حوزة داستتان نویس ت الیمی ذررانیان از ذ یند دواهمم کبد که دلمقاب
مننسباب اس.،
 -5شاخصههای اقلیمی در داستانهای حوزة آذربایجان کدامند؟

هین گونه که پمشتاب گ اه هتد اوجّه اه سنّ،هن ان رهنم اوم انزذفبین

لصّههن

لنیع انریخ

افستتتننتههنم نممننة محی اکنرنرمهن ثب ،ذداب رستتتوم مبدم منطقة ذررانیان ننمگذارمهنم
ایبکز اب نشن داد فقب فبهنر

اوم ِ هتخصتم،هنم داسانن

از جییه

میمشا جوامع ر سانی

یژگ هنی است ،که در داستان هنم الیمی نویسن ذررانیان ابجساهاب اس ،اه ذ هن رنر الیمی
م دهد .اگبچه در دهة چ ل د رة ا ج الیمی نویست لوّ گبفان گ این «انزگشت ،اه دویشان»
در جنمیه نویستتندگن الیمی را اه فیب ثب ،ذداب رستتوم فبهنگ منطقهام انداد ،استتمنرم از
داستان هنم الیمی ان انرمزة انزگش ،اه دویش نو
اوم

لوم

چنرهاندیش

در ابااب اه مخنطبه افاند هوی،

لبمیهام پدید ذمدند چنن که در داستتتان هنم جنوا  -ان اوجه اه مولیم ،دن

این الیمم حمتتتور دتنرج هتن در ذ  -امش از هیه م امنمم امن انزانب لنیع انریخ

نا

لصتتتههن

افستتننههنم لوم را ذ گونه که در داستتان هنم الیمی ذررانیان هستت ،در داستتان هنم الیمی همچ
منطقهام نی امنمم .از هیمنر ستت ،که پبدادان نویستتندگن ذررانیان اه یژه ا بنر

ستتن دم اه

این گونه مستنیل ادین هتیل ان این گسابدگ اأملابانرمز م نینید نشن م دهد که ذ در پموند
ان ا یبا
لوم

احستنسن
فبهنر

واطف مبدم منطقه اوده ان حد زیندم حنک از حسنسم ،ذ هن اه هوی،

زانن ذررانیان

هتندصتة مشتابک الیمی در داستان هنم این حوزه اس .،ابام

ر هناب هد موموش اه طور جداگننه اه ذ هن م پبدازیم
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 -1-5بازآفرینی وقایع تاریخی آذربایجان

اگب انزانب احوّلن انریخ

ستتمنستت

طبمی ،الباه در پموند ان زندگ

اجاین

هب منطقه در داستتان اه هیباه اوبتتمفهنی از

ذرمن هن احستتتنستتتن مبدم منطقه انهتتتد از جییه یژگ هنم

الیمی اه هتینر م ذید؛ چنن که اهنرا اه جنبش جنرل در اسمنرم از داسان هنم الیمی هینل مننند
داستتان هنم «پبنده در اند» «اینز» از محستتن حستتنم «رحین در راه» از فبامبز طنلب

«دداب ر م»،

از اهذرین چنن ان رهن زندگ ذدمهنم داستتان گبهدورده استت ،که حا زنن هتتنلمینر داستتان هن
ابانههنم محیّ درانرة ممبزا کوچکدن م دوانند پمبمبدا ل وهدننهنشتتمن ان حستتب از ر زهنم
حمتتورهتتن در جنرل یند م کنند .این در حنل استت ،که مستتنیل انریخ

ن متت،هنی چو لمنم

ررمس ی دلوارم مقتن م ،مبنرزا انرستتتانن هن در ابااب انریمستتت هن در داستتتان هنم الیمی
جنوب -دستت ،کم از مشتتب طه ان انقینب استتینم  -همچ نیودم ندارد ان ن در «انرستتمب» بتتندت
چواک گنه در اگویههنم در ن زارمحید اه مبنرزا ررمس ی دلوارم اهتتتنراا م هتتتود در
داستان نویست الیمی دباسن هم ان ن بدالحسمن نوهمن در «دن
اه لمنم کینل محیداق دن پسمن

دیربا » اهنراا گذرا ننهمننه

حندثة مساد گوهبهند م کند اس.

این مومتتوش امن در داستتان هنم الیمی ذررانیان پبرنگاب استت .،غینمحستتمن ستتن دم در رمن
«اوپ» فیتنلمت،هتنم ماتنهتدا

ذزادمدواهتن ذررانیان در جبین مشتتتب طه را اب زممنة زندگ

اییمن نشتمنن هتنهستو ِ دامنههنم ستبین م گساباند ان ذ پموند م دهد .این مسنیل از جییه لنیع
انریخ منطقه ذررانیان است ،که در اکنرنرم «دمن » هم اه ذ اهتنره هده اس .،رحممدن ریمس
ایل لوجن امگلوهن -که در رمن اوپ هم حمتور دارد -کست است ،که مد هن دمن (مشیمن ه ب)
را ممدا غنر

اند ،انز دود لبار م دهد د ل ،متتتدّ مشتتتب طه نمز نمب هنم ازارم را مأمور

ستبکوا طنی ههنم هتنهسو م کند (سن دم  .)71 1۳11این جنگ غنر هن ادامه دارد یک انر
هم در ستنل  1391هتیست لوجن امگلوهن از مبز گذهاه اه ر سهن هبمخو م زنند د اوپ
چند مستتیستتل ذ هن را اه غنمی ،م ابند .اکنو دیرب کس ت جیودارهتتن نمستت ،ا لمن هدت لوجن
امگلوهن دمن استت ،از ایندم یک اپه دمن را اه اوپ م اندند (هین  .)71هیینمن یی از میّنین
مشتب طهدواه که در هین ر زهن در دمن هت ب داهاه میّن امنم ردم مشیمن از میّنین غمبایند
مانهدا ذزادمدواه ذررانیان است ،که در اخشت از رمن اوپ هم اه ا پبداداه هتتده استت( ،رک
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ستن دم  .)7۳ 1۳87حمور الیم،هنم انریخ

هینرة ا ّل

یوم انسنن سناق)

الیمی در رمن اوپ اه هیمنهن دینبه نی هود

ننم استمنرم از ر ستانهن مین هنم اوم که اب ستب گذرگنه اییمن هتنهسو دامنههنم سبین لبار
دارند در داسان انزانب ینفاه اس.،
یتنلتة ستتتن تدم اته لتنیع اتنریخ منطقته ذرراتنیان

مستتتنیل اجاین

در دیرب رمن هن

نینیشتننمههنیش هم دیده م هود .ا در رمن «غبیبه در ه ب» ( )1۳19نمز اه انقینب مشب طه حمور
لزاتهن در اببیز مبنرزا مشتتب طهدواهن ان لزاتهن د لا هن م پبدازد در «انانر دندا » ()1۳8۳
ان اندیشتتة انزگشتت ،اه ر ستتان فبهنگ اوم اه مومتتوش ابتتینحن ارمت م پبدازد نانیج ذ را
م ب ،م داند .هیینمن نینیشتننمههنی نرمب «پنج نینیشتننمه از انقینب مشب طم« )1۳11( »،پبندگن
در طوییه» (هتتش نینیشتتننمه از انقینب مشتتب طم )،از هیمن نوش ینیق ستتن دم اه انزذفبین
انریخ منطقه انزگوی مستتنیل ستتمنستت

اجاین

لنیع

زمننة دویش از طبیق لنیع گذهتتاه حینی،

دارد.
 -2-5پرداختن به قصههای عامیانه و حماسههای بومی

اوجه اه لصتههن افستننههنم اوم در داسان هنم نویسندگن ذررانیان ادین هیل گسابده دن
در داستان هنم همچ الیمی -جنوب هتینل دباستن

کبمننشتنه -دیده نی هود .انزذفبین لصّههنم

نممننهام چو «افستننة محب« »،ایخو » «کیل ک ابانز» «ا لد ز کینغهن» حینستتههنی مننند «دل
د مب ل» «کور ا غیو» در داستتان هنم بتتید ا بنر از هیمنگونه استت .،داستتان «کیل ک ابانز»
لصتههنم نممننه نوهاه هده اس ،گنه ح ّا نویسنده اه هموة
ستندا افستننه ار دارد اه ستبک ّ
هیتن لصّتتتههن ان بنراا داستتتان را در یک جن ماولف بتتتحنه را وض م کند م ل «اینهن را
هیمنجن داهتتاه انش ان اه او ارویم از دننة کیل» .کیل یی از جنلبابین زندهابین ابتتملابین
چ بههنم افستننههنم ذررانیان است .،ا مییولنً جوا فقمبم از طبقة محب م اجاینش اس ،که ان مندر
پمبش زندگ م کند انبل در من حنل استتمنر محمّل زیبک لندر اه هب کنرم استت ،اغیب ان
هتتنه ین زیب در م افاد .کیل نیند نمب م اوده استت ،که نلب ،اب ادمهن ز رگوین پمب ز م ه تود.
این ک نالرو ذرز م دیبین اودههنم محب م در افستننههن لصّههنم ذررانیان در همئ ،کیل نیود
ینفاه اس.،
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داستان هنم «دل د مب ل» (د مب لِ دیوانه /نهتق) «کور ا غیو کیلحیزه» هم الابنس اس،
از د حینستتة میب ت ذررانیان یین «دده لورلود»-که دل د مب ل اخشتت از ذ استت« -،کور
ا غیو» (کورزاده ین پستب مبدِ کور) .داستان «کور ا غیو کیلحیزه» درانرة لمنم اب مدّ سام دن هن
پتنهتتتنهتن رهتنی اوده از ستتتیطة ذ هن یندگنرم از لمنمهنم دهقنن

یمه ارانبهن در لب

دهم

ینزدهم هابم در ذررانیان اس.،
کوهتشهنم غینمحستمن ستن دم در مطنلیه جیعذ رم قنید ان رهن افسننههنم اوم مبدم
ذرراتنیاتن در اتکنرتنرمهنم «دمن » «اییخی » «لبه داغ» حنک از هیمنگونه ینیق ا ستتت،
اتنزاتنب ذ را در «اوپ» « زادارا امل» نمز نینیشتتتننمههنیش م امنمم .انزذفبین ابد لصتتتههنم
نممننه

منم ،اخشتمد اه ان رهن ام نل رایج در ممن

وام انن ن ند ر ای ،اب اسنس ذ هن کنرم

است ،که سن دم در نینیشننمههنی چو «ا ابین انانم دنمن» (« )1۳11چشم در ابااب چشم» ()1۳11
کبده است،؛ در نینیشتننمة ا ل انان ی که در نلم لصههن افسننههن سمب م کند در گ اروهنم ندم
ان د کودک (هندم هودم) هم رهنش مدام اه ستتی ،ذ لصتتههن ممل م کند هتتیی لصتته ار اه
دود م گمبد از طبف ستنیه اأثمب ر ان لصتة میب ت هنرول منرول را ان رفانرهن گ انرهنیش
اب ا ینل ذ د کودک م گستاباند .طبح نینیشتننمة د م در نشتن داد ج نل ،ست نه ،لنم در
حیم نن ندلننهام که م کند نمز اب مبننم این م ل میب ت «گنه کبد در ایّ ذهنربم  /اه هتتشتتاب زدند
گبد مستربم» ن نده هده اس .،داسان کوانه «سیند ننمه» از مایو ه « اهیههنم ا ننم نشن » نمز
رگههنی از لصتتههنم نممننه را در دود دارد؛ ذنان که پمبمبدِ داستتان مشتتاول دواند لصتتة نممننة
«میب زنن » هیزمن نرنرهگب میب دمنن ،هیستتب جوانش استت ،از طبف مینلناش ان پبندة ابهنه
متدد دواستتتان

یب جتن دانته طیبمتد از ا

رهنیو هتتتد پبنتده اب چ تل هتتتب انارنر

هی،گینهتتان (چیهنشتتمن ) پمبمبد ابام ظ ور نان اخش رهنی از امتتطباب ذهتت ار در
هیر منیههنی از لصههنم نممننهاند که داسان سیند ننمه در دود دارد.
هیینمن ستتن دم در نوش ر ای،گبم مایو هداستتان هنم کوانه « زادارا امل» «ابس لبز» که
اه هتتیل لصتتههنم اه هم پموستتاهاند داستتان هن در منِ گستتستتار ان هم پموند دارند مین هن
هتخصتم،هن یی هساند م اواند اح ،اأثمب لصههنم نممننه اوده انهد که سندانرم اپمز دیک اه
هم پموساه در من حنل مساقل دارند.
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 -3-5نامگذاریهای بومی شخصیتها

انزانب ننمهنم اوم هتخصم،هن در داسان هنم الیمی در کننر سنیب ننبب اوم

محمط

اه غننم

الیمی داستتان هن م افزاید ذ هن را نشتتن دار م کند؛ چنن که در داستتان هنم جنوا ننمهنی چو
بود دید ایو دلبند دورهتتمد دلو گنه ان افز د مصتتو ایند «ا » اه ذدب ننمهنی

ندم مننند

بد ( بدالیه) میو (محید) ستتم و (ستتفالیه)؛ در داستتان هنم هتتینل ننمهنی چو داشذلن
کنسذلن گلذلن کنس ی ؛ در داستتتان هنم ابکین ننمهنی نرمب دِمن ذمد لدم امن گیدم لیمچ
گنیب ک گزل گنلن

 ...زمنن که در زممنه فمتنم الیمی داستان هن لبار م گمبند نصبم الیمی اه

هینر م ذیند که سبب اینیز ذهینرند.
در داستتتاتن هتنم الیمی ذرراتنیان نمز اه ننمهنی اوم

ابک ابم دوریم که در داستتتان هنم

الیمی ستتتنیب منتنطق هیتنننتد ندارد .ننمهنی چو ننه مناوت لطمف ینهتتتنر ا لد ز کور ا غیو در
داستان هنم بتید ا بنر

استینم رممن مشدم ب ب مشدم ریحن موسبده (لزلبنش) مشدم

انان ( زادارا امل)؛ هن اردن حنج اییدر م امنم ردم (رمن اوپ)؛ مشتدم ستانر محبم اسدالیه
مشتتدم غینم (چوب اهدستت،هنم رزیل) در ذثنر ستتن دم از جییه این ننمگذارمهنم اوم هستتاند.
لا این ننمگذارمهنم اوم ستتتن دم در ذثنر الیمی اش را ان ننمهنم ندم در اغیب موارد ننمهنم
کی

نو

متنننتد راتناته میمحه دکاب میننمک ذلنم هتتت بدار پمبمبد ذلنم کنت  ...در ذثنر غمب

الیمی ا مقنیستتته م کنمم اه نقش مؤثب گزینش ذگنهننة ننمهنم اوم در انف ،الیمی ر ای ،الف
م هویم.
 -4-5توجه به سنتها و باورهای بومی

غینمحستمن ستن دم در « زادارا امل» اه هتد ماأثّب از هموة زندگ مبدم منطقة اییخی (در اطبات
اببیز) استت ،استتمنرم از ننبتتب اوم
دیّنت ایاند فمتنی

ان رهنم مبدم منطقه را ارد لصتتههن کبده از طبیق اخمّل

هی اه راز ارگ موموش افز ده ناماه ذ چمزم هده اس ،که در داسان هن

م امنمم؛ یین ابدیل هتد

الیم ،امب ن اه امب ستورررنل جند ی  .یی از مومتتو ن استتنس

م م در « زادارا امل» اقدیس ابد مین هن اهتتمن داهتتان ان رهنم دباف
هنرنم این مصتتتمب ،استتت .،اینگونه قنید مقدسپندارم جننورا

پننه ابد اه ذ هن در

اهتتتمن اخشتتت از زندگ

ان رهنم مبدم منطقة اییخی نمز هس .،سن دم در اکنرنرم اییخی م نویسد
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«هب اقیه زینرارنه ین هب ستتنگ ز ایة کوچهام که یم پناه نشتتننهام داهتتاه انهتتد ابام
ذ هن مقدّس است .،چنمن است ،که زینارنههنهتن را نی هتود هتینره کبد .در دادل ده لببسان اب
اپّههنم اطبات هب گوهتهام از ابیدگ یک کوه حاّ امنمزادههنم دهن د ر نشتننهگنههنی اس،
لص تهام دارد دلنشتتمن .اوم ده درد ،او مقدّس
که هب کدام ّ

یَم «هتتبمه ممدان » لبب ازرگن

زیزا را زیتنر م کننتد .پنیمن پنم یم محباب او مقدس همچ ل ،از هتتتیع ر هتتتن دنل
نمستت .،امّن امب ده د نشتتننهگنه زینرارنههنم ابتتی استت ،که هبکدام ابام دود ماولّ دارد .ز هن
امشتتتاب از مبدهتن طتنلب زینر اند .لا که دم در م رستتتند ک شهنیشتتتن را در م ذ رند دادل
م هتوند اد همچ رکب د نی د ر بند ت (پنیة سنر ) طوات م کنند .اغیب هنرنم غب ب ز هن
را م امن که پشت ،سب هم ریسه هدهاند ان چندرهنم ذا
هبکدام استتاهام نن

لبمز دوشرنگ از حنهمة اپّه انلن م ر ند

چندانی هتتیع هیباه دارند .هتتیع را ابام نشتتننهگنه نن را ابام موشهن

م ابنتد .در «ا لمن» همچ جنندارم را نی کشتتتند حاّ اگب منر

قبب انهتتتد .اه موشهن احابام زیند

م گذارند دنک ستتنربیزههن را از جیو ستتورا هنهتتن کننر م زنند نن اه ستتورا هنمهتتن
م ریزند» (سن دم .)111 111 1۳13
لصتتة نخستت ِ،زادارا امل م امنمم که «مبلد نب ذلن» محل رجوش مبدم استتمنر مورد احابام
در ّ
است .،این هین «نب ذلن»م میب ت یی از ذ د نشتننهگنه ابتی است ،که سن دم در «اییخی »
م گوید .اقدس موشهن در نرب مبدم منطقه نمز در همئا غبیب مبموز اه داستتتان هن ارد هتتتده
فمتنی

هی

جند ی ذفبیده است،؛ چنن که حمور مدا م موشهن بداهنم امب غبیبشن

در اغیتب داستتتاتن هتنم زادارا امتل نمز در ابد از اخشهنم رمن «اوپ» (

 )1۳1از هیمن

الیمّ ،نشتئ ،م گمبد .هیینمن در رمن «اوپ» هتنهد انزانب ابد ذداب رستوم هتنهسو هن
اییمن منطقة ستتبین هستتامم که در اکنرنرم «دمن » هم ذمده استت ،مننند رستتم دن

ستتوگوارم

هنهسو هن (رک سن دم .)11-18 1۳87
 -5-5تمرکز بر نشان دادن فقر معیشتی و فرهنگی

فقب ندارم مومتو

هنیع در امشاب داسان هنم الیمی

ر سانی اس ،که گنه نیودم حشاننک

بین در ابد مننطق نرمب داستان هنم الیمی کبمننشتنه ینفاه است ،ین در داسان هنم الیمی هینل
اه دلنیل مایدد استتمنر کیبنگاب م نینید .در داستتان هنم الیمی ذررانیان هم فقب نیودم گستتابده
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هینرة ا ّل

اغیب ان ای مد ارابنط

ممن این د » (ستپننیو  « .)133 1۳13دست ،ذدب رزیی هن یک انر دیرب ستن دم اس ،مییوس
کبد

(انر ا ل در زادارا امل)» (ذل احید  .)171 1۳87امن در من

ریت ،فقب ج تنلت ،دهن

فبیندزد هنی از نوش

فباگمب اود فقب در داستتتاتن هتنم الیمی ذرراتنیاتن همچگتنه ان بین نینی

داستتان هنم الیمی کبمننشتتنه مواجه نمستتامم اییه اب یس فقب ندارم از راه اوبتتمف منجباهنم
داستان اه هتیی

یمقاب مؤثّباب ا طبفننه اه دواننده القن م هود؛ چنن که اأمّل در مع زندگ

مبدم فمتتنم کیّ ر ستتان نوش ر اا ذدمهن در « زادار امل» ستتن دم این مومتتوش را کنمینً ذهتتینر
م کند .هیینمن است ،داسان هنم بید ا بنر که فقب ر سانیمن ذررانیان

پنیینل هد کودکن

زنن را در چنمن جنمیهام استنس کنر دود لبار م دهد ا ذ که فبیند ازند هینر ادهد ایخ ذ
را در جن دواننده فب م ریزد؛ چنن که نرنه اه داستان هنم «پستبک لبو فب ش» «پوس ،ننرنج»
«امس ،چ نر سن  ،در دواب امدارم» گواه اس ،ذهینر اب این موموش.
هتیل دیربم از فقب در داستان هنم ذررانیان فقب فبهنر است ،که اخش از ذ ابذمده از نوش
ر اا

مننستبن الاصتندم ر ستان اه ابعِ ذ ند هنم فیبم رفانرم ر ستتانیمن اس .،یی از

نیودهنم انرز فقب فبهنر در پننه ابد ذدمهن اه ان رهن
ا بنر
فقب فبهنر

ا ب ز دهقن

قنید دباف است ،که در داستتان هنم بید

ننبتب هنهمنپب در هیل اوسل اه ا ینل جند ی

ننپخار فیبم

طیسم ظ ور کبده اس.،

قی در « زادارا امل» ستتن دم (داستتان د م ستتوم) نمز اه هتتیل

ماوستل هتد اه کسنن چو «گدادننوم» پنهمد ذب ابا ،اه کوچههن ابام رهنی از این مصمب،
نیود م یناد در داستتان هتتشتتم فقب
از طبیق ممتدا داد اه رهن دباف

قبمنندگ فبهنر در مواج ه ان مرنهب اادد (دیننمو ابت)

ستتتنا ر ستتتانیمن

ستتتندان امنمزاده از ذ هتتت ء مبموز

ستوگوارم اب ذ نشتن داده م هتود در داستان هشام نمز اه هیل ننسپنس

ا ی ،ننر ا اسان اه

استینم در فمتنم استاه مستیوم فیبم ر سان نیود پمدا م کند ا که دود از این محم گبفانر در
فقب فبهنر

اندیشتر اه انگ ذمده اس ،ر سان را ابک م کند .اه لول مناقدم سن دم در زادارا

امل «در پ ذ استت ،که فمتتنم فبهنر حنکم اب محم ر ستتان ستتندانر فیبم ر ان ذدمهنم
موجود در ذ را اه نینیش ارذارد .این ر ستان در حقمق ،نیندم از یک جنمیه ازرگاب اس،؛ حا
از ایمت جنبههن نینیندة ماستم هین رااطههن ان رهنم سنا

افینر فبسوده فسمل هدهام اس،

سنل پنانهم
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کته در د رههتنی از انریّ اه دلمل ج نل ،یوم

9۳

دم ایوغ قینن اب کیمّ ،جنمیه ایبان حنکیم،

داهاه اس( »،همبم .)11 1۳9۳
 -6معرفی نویسندگان و نقد داستانهای اقلیمی آذربایجان

 -1-6غلتامحستتین ستتاعتدی (اولّد  1۳11اببیز– فن  1۳11پنریس) نویستتتندهام استتت ،که
داستتان هنیش در د محم ر ستتانی

هتت بم م گذرند امننرب فقب ج ل جنو اند .اهیههنم

ا ننم نشتتن ( )1۳11دندیل ( )1۳11گور گ واره ( )1۳11هتتبنشتتمن ان هتتیوه ( )1۳۳9در
هت بهنم ازرگ حواهت ذ هن م گذرند اه اوبتمف زندگ کنرمندا
جنمیه اغیب در فمتنی جند ی
یینوادا زندگ
الیمی

نبود امنمّ ،اجاین

ر هن یبا

فب دسان

ستورررنلمستا م پبدازند ذدمهنی را نشن م دهند که اه سبب
اه احستتنس پوچ

جنو

مبگ م رستتند .داستتان هنم

ر ستتانی ستتن دم هم در د منطقة جنوب ذررانیان م گذرند؛ ا در مایو ه داستتان

«ابس لبز» ( )1۳11اه غبایب زندگ اوممن ر ستانهنم ستتنحی دیمج فنرس م پبدازد منجباهنم
د داستتتاتن « نفم،گنه» «من کیل کمین س» از مایو ه «دندیل» هم در محم هنم درینی
اندرم جنوب م گذرند .رمن «اوپ» ( )1۳17مایو هداستتان « زادارا امل» ( )1۳1۳هم در منطقة
ذررانیان

ر ستتتانهنم ذ م گذرند .ستتتن دم هیینمن اکنرنرمهنم «دمن » (« )1۳11اییخی »

(« )1۳13لبه داغ» ( )1۳11را دراتنرة ذداب رستتتوم مبدم منطقتة ذررانیان نوهتتتاه در ذ هن نمز
ینلهاش را اه محم هنم ر ستتانی

الیمی نشتتن داده استت،؛ هیینن که در نینیشتتننمة «چوب اه

دست،هنم رزیل» ( .)1۳11از هیمنر ست ،که ستن دم «ستنگ اننم یک جور داستان نویس

یژة

اوم را م گذارد .داستتان مبان اب جابافمن را .جابافمنی گبفانر در امتتطباب فقب ان ذدمهنی اد م
که رهن اسطورهسنز ابسدورده مقدسپب ر دارند» (اسدم .)3۳7 1۳71
مایو ة « زادارا اَمَل» هتنمل هشت ،داستان ِ کوانهِ اه هم پموساه اس ،که منجباهنیش در یی از
ر ستانهنم د ر افاندة ذررانیان اه ننم «امل» م گذرند

زممنه هتخصم،هنم مشابک دارند .در این

مایو ه اه مستنیل ندم زندگ ر ستتانیمن پبداداه هتتده در این ممن رهن دباف

اد مهتتن از

هیه ابجستتاهاب استت .،ذ هن ان ستتندهابین مستتنیل زندگ ابدوردم رازذلود پمیمده در هزاراوم
دبافن دارند .ستتن دم در این مایو ه الیمّ ،را ان اخمّل در م ذممزد فمتتنی ستتورررنلمستتا
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هینرة ا ّل

یوم انسنن سناق)

جند ی م ذفبیند ان ماّستمکنندة کناوسهن ان رهنم دباف مبدمنن انهتد که زندگ هن پموساه در
ممن ر ین

الیمّ ،ان رهنم سنداة رهن اد مهن در نوسن اس.،

« زادارا امل» ستندانرم هتبمه اه «ابس لبز» دارد .هیینمن فمتنم هیننک ررنلمسم جند ی
در هب د مایو ه دیده م هتتود امن فمتتنم الیمی

اوم ذ د کنمینً ماینیز از هم هب یک دن

منطقة دویش است« .،ابس لبز» رهن رد س ب سن دم اه جنوب پب رمز راز اس « ،زادارا امل»
هم از ست ب ا اه ذررانیان

اییخی نشتتئ ،گبفاه استت .،ا در ستتنل  1۳13اکنرنرم «اییخی » را

مناشتب م کند یک ستنل اید زادارا امل را م نویستد که در ذ ماأثّب از هتتموة زیس ،مبدم منطقة
اییخی است« .،امل» ر سانی اس ،در حوال اییخی ذررانیان که سن دم در اکنرنرم «اییخی »
گنه از ذ بتتحب ،م کند م گوید « متتع «اهیل» را دیدیم که انرییهام ذب داهتت ،دوهتتبخاننه
ک نت امست ،چند دننواده را م داد م گ اند متع ستنیبین نمز دس ،کی از «اهیل» ندارد .ل
هیة اینهن ر ای ،اود که م هتتتنمدیم ندیدیم» (ستتتن دم « .)۳1 1۳13گدا دننوم» در لصّتتتة د م
« زادارا امل» از ر م هتخصتم« ،ستمّددننم» در «اییخی » پبداداه هده اس ،که اا نلنً هب د کور
بتنحب کبامن اند .ستن دم چنن که دود م نویستد هتوهب سمّددننم را دیده

یسش را هم در

پنین کاناش ذ رده است( ،هین  .)111در هیمن اکنرنرم اه امن هتنمدههنیش از لحط میب ت امل
لنهتة دب دورد امی هن-که اا نلنً ستمددننم پمشروی کبده اوده -م پبدازد (هین  )111که ذ هم
لصتة ستوم زادارا امل انزانب ینفاه اس .،هیینمن سن دم ابد از ننبب اوم منطقة اییخی
در ّ
نرمب لتدّیستتتن

زیتنرارنههنم ذ را اه ممن داستتتان هنم امی م کشتتتنند از طبیق درذممخان این

الیم،هن ان اخمّل اب راز ارگ امل مبدمننش م افزاید .ذنیه ستتتن دم از امنمزادههن نشتتتننهگنههن
نتنبتتتب مقتدّس در اتکنرتنرم اییخی م گوید (رک

 111اه اید) هیر را در زادارا امل

م امنمم .ایبکز ستن دم اب نشتن داد ان رهن ستن،هنم اوم در این داستان هن از هیمنجن نشئ،
م گمبد چنن رهن ا را استتخمب کبده که کیاب مانل م یناد اه دیرب مستتنیل مننستتبن ر ستتانی
اپبدازد.
رمتن «اوپ» ( )1۳17هم ناماتة ستتت ب ستتتن دم اه ذررانیان

زیستتتان در ممن مبدم «دمن »

(مشتتیمنهتت ب) استت .،ستتن دم اکنرنرم «دمن » ( )1۳1۳را درانرة زندگ
هتنهستو

ذداب رستتوم ایین

ر ستانهنم اطبات اردامل مشیمنه ب نوهاه اس .،رمن «اوپ» اگبچه ر ایا اس ،از

سنل پنانهم
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یک الیة انریخ در ستنلهنم مشتب طه در ذررانیان امّن ستن دم داسان را اب پنیة زندگ اییمن
مشتتنهدااش از زندگ ذ هن ن نده استتمنرم از لنیع ذداب رستتوم مذکور در «دمن » را در رمن
ذ رده است .،ابام نیونه ستن دم در «دمن » درانرة رسم دن
هتنهستتو

لا یی

سوگوارم هنهسو هن م نویسد «امن

فن کبد اینم جین « ،ا ان» دببدار م هتتوند م ذیند .مبده را اوم «منفمبلن»

(اناو ) م اندند اه پشتتت ،یک هتتتاب لنره ک ش ین لنره چنر ل را اه گبد هتتتاب م ذ یزند اه
نزدیکابین لببستتان ذاندم هیستتنیه م رستتننند اید از دفن ابم گبدند .مبدهن در یک ذلنچمق جیع
م هتتتونتد اه این

لبذ

ز هن در ذلنچمق دیرب ابام گبیه مویه .ر زهنم زادارم امن ایمتتت

طنی ههن رستتم اب این استت ،که او ذلنچمق حیقه م زنند زلفهنهتتن را اه ابامب اه زلفهنم دیربا
گبه م زنند ستب ستمنه کوان دادل ذلنچمق م چبدند گبیه م کنند» ()111 1۳11

در اخش

از رمن اوپ نمز هین را مننً م ذ رد

«مبدهتن هتتتاب را که لدمهنم کوانه ابم داهتتت ،لنره ک ش ک نهام اه گبدنش ذ یزا اود پمش
ذ ردند .مبد لنغبم که طننب هتتاب را اه دستت ،داهتت ،اهتتنره کبد .هتتاب ذرام ر م زممن نشتتستت.،
«منفمبلن»م ک نهام را اه پشت ،هتاب اساه اودند .مبدهن نزدیک ذمدند طننبهن را انز کبدند «منفمبلن»
را کننر چشتتیه ر م هتتنهن گذاهتتاند درش را ابداهتتاند ...جین  ،د انره جننزه را اوم «منفمبلن»
گذاهتتاند .هتتاب در حنل نشتتخوار ان ا دمنل کنمل د ر ابش را اینهتتن م کبد لنره ک ش مبده
من زنرولتهام از گبدنش ذ یزا اود انب م دورد . ...میّن حنلن جیو ذلنچمق رستتتمده اود که د ر ان
د رش را یم زده ر م نیدهن ستمنه کشمده اودند

دّهام ز دادل ذلنچمق حیقه زده زلفهنیشن را

اه ییدیرب گبه کبده سب سمنهزنن م چبدمدند همو م کبدند( »...سن دم .)11-18 1۳87
رمن «اوپ» در منطقة مشتیمنهت ب یمینلن هتنهستو ِ هین نواح
ایل لبار گبفاهاند م گذرد اصتویبم از زندگ ایین

ر سانهنی که اب سب راه

غنر هتد ر سانهنم الع هده اب سب راه

ایل اه دستت ،م دهد .این رمن اه درگمبم ایین هتتنهستتو ان ر سهن در جبین مشتتب طه فینلم،
مانهدا ذزادمدواه اببیز کوهتتشهنم میّن امنم ردم مشتتیمن ابام میحق ستتندان مبدم ایین
هتنهستو اه ذزادمدواهن اببیز م پبدازد .گذهاه از لنیع انریخ
منطقه زندگ اییمن

اوبمفهنم نویسنده از طبمی،

ذداب رستومشن انزانب ننم اسمنرم از ر سانهن مین هنم الی

اوم ِ
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العهتده اب ستب راه اییمن ِ دامنههنم سبین که نه از سبِ ذگنه

هینرة ا ّل

ابام ازیمن اییه اه الامنم حوادث

منجباهنم داسان ذمدهاند رنر الیمی اه این رمن م دهد

«ستته اپّة ایند ستته اپّة ایند مس ت رنگ ذ طبت «طن س گول » ان لیّههنم انریک امز .ستتط
اینداب از د اپة دیرب امّن هب سته بتنت سنریند  .از لیّة ذ هن گوس ندچَبِ سمع «طن س گول » -
یمینت لوجن امگلوهن– دیده م هتد همولنم ر بذ ر «سن الن » هییو غول که ان ا ن نی ،ذسین
ارنگ جنرم اود» (ستتن دم

انوره کشتتمده درّههنم ابیده ابیدهام که از هیههتتن ذبهنم رنگ
.)۳7 1۳87

 -2 -6صتمد بهرنگی (ماولّد  1۳17اببیز– فن  )1۳18نویسندة داسان هنم کودکننه چ بهام
هتننداه هتده در ادامن کودکن ان قنیدم دن

در این زممنه است .،اه مدّ ده ستنل در ذرره ب

ر ستانهنم اطبات ذ مییّی کبد اسمنرم از داسان هنیش را هم اب اسنس زندگ ر سانیمنن نوه،
که ستنلهن در ممننشتن چونن د ستا یرننه یکجن زیستاه اود اه لول هیش بماش «بید یک
مییّم اود اگبچه ابیمدم ر ستانهن ل

نهتق ر سانهن .اوم دهن امن ا

دهنا جین  ،همچ فبل

نبود» (سن دم .)39 1۳18
بتید ا بنر

ین ه اب داسان نویس اه جیعذ رم لصّههنم نممننه هم پبداداه اه سبب هیمن

لصتههنم نممننه در داسان هنیش نمز هدیداً ماأثب از این افسننههنس،؛ اه
ّ
ینلة فبا انش اه افستننههن
لصتتتههنم نممننه اخمّی استتت ،ابد
ّ
گونتهام که فمتتتنم اخشتتت از داستتتان هنیش هییو
لصتتههنم
لصتتههنم نممننه گبفاه استت .،در استتمنرم از ّ
ّ
هتتخصتتم،هنیش را مننند «کیل» از هین
ا بنر هییو افستتننههن لصتتههنم نممننه جدال د نمب م دمب هتتب ن نیانً پمب زم دوا اب
لصتتههنم پبم ار اه هتتیلهنی چو کبواب
ادم دیده م هتتود .حموانن حبت م زنند ذدمهن م ل ّ
 ...در م ذیند .یک نمب م دنرتالینده هیمشتته ینریرب ل بمن استت ،م ل کینه کیل در داستتان «کیل
لصته د س ،م هوند در
ّ
ک ابانز» در افستننههن این نقش اب دة پبمپمیبان است ،که ان ل بمن
م ذممزند .در این انره انید گ  ،که ر ییبد نویستندگن ذررانیان اه افستننههن لصّههنم نممننه یک
یژگ مشتابک در ممن ذ هنست ،از این لصتههن استا ندة ای می
ستتتن تدم کته در زاتن

ستیبولمک م کنند .غینمحسمن

طبح داستتتاتن هنیش هم نصتتتبم فولییوریک دیده م هتتتود حاّ در

نینیشتننمههنیش هم ننم مستاینر «گوهب مباد» را ابم گزیند که نصتبم فولییوریک نیندین در هیب
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فنرست اس .،ا بنر در داسان «ا لد ز کینغهن» هم از اصن یب فولییوریک سنّا ابام امن افینر
قنیدش ا به ابده است،

ین ه اب این که فمنم داسان هبمه لصّههنم نممننه اس ،در ذ «منیهام

از پبنتدهام جود دارد کته اتنید در یک زمن

نممننه

یژه اه پب از درذید ین ایمبد .این پبنده در ادامّن

اه بتور مبدم ظنهب م هتود که انید در یک زمن میمّن امدار هود .هیمن مسئیه سیبول از ذزادم
نمتنز ابام رهتنی

واطف ایّتههن در یک زمن میمّن حق ذ هن ابام ا اباض در مقنال الدینشتتتن

اس( »،سنان .)111 1۳1۳
داسان هنم ا بنر از سه ذاشخور مخایف سمباب م هوند در سه گب ه جنم م گمبند
الف -داستتتان هنی که از لصتتتههنم حینستتت ذررانیان گبفاه هتتتدهاند مننند «دل د مب ل»
«کورا غیو کیل حیزه» .ب -داستتتان هنی که از افستتتننههن لصّتتتههنم نممننة رایج در ممن مبدم
ذررانیان الابنس هتتده دارام فمتتنی اخمّی

گنه پبم ارند مننند «کیل ک ابانز» «افس تننة محبّ»،

«ایخو » .ج -داستان هنی که از مشنهدا نویسنده از زندگ ر سانیمن در د را مییی سبچشیه
گبفاهاند هییو «پوستت ،ننرنج» «پستتبک لبوفب ش» «یک هیو هزار هیو» « 31ستتن  ،در دواب
امدارم» «ا لد ز

ب سک سخنرو» «ا لد ز کینغهن».

هتتتنید این پبستتتش پمش ذید که د داستتتان ادمب که در فمتتتنی کنمینً اخمّی م گذرند چرونه
م اوانند از مشتنهدا نویستنده سبچشیه گبفاه انهند امشاب نرمب داسان هنم نوش (ب) هساند .انید
لصته اخمّی اس ،امّن داسان اه ا پننه هزارا کودک نرمب «ا لد ز»
گ  ،اگبچه فمتنم ّ

ان نی

رنج ذنتن نرب دارد نویستتتنده از طبیق اخمّل دیّنت دویش ا لد ز را اه هتتت ب ب ستتتکهن ابده
دواستاه است ،ا را از چنمن متع غمانرم ابهنند چه اسن که ا کودکن اسمنرم هییو «ا لد ز»
را در ر ستانهنم د ر افاندة ذررانیان دیده است،؛ چنن که دود م نویسد «لصّة من از کوچه انزار
دهن

مبدمن

بت ن در ن

ازرگن

کوچیابا ستبزممنین زاده هتده م ینً «ینهتنر» را ان ذ

مع رفانر

امب ن از ممن هتتنگبدا دودم در ر ستانم «ذدمبجن » اناخنب کبدهام ز انان انان

«ا لد ز» دود نمز از ممن ذدمهنی اناخنب هتتتدهاند که مدّ هن ان ذ هن در اینس اودهام» (انزاا نژاد
.)91 1۳18
اه طور کی فقب میمشتا

فبهنر ر سانیمن دباف گبم پنیبندم اه سن،هن ان رهنم اوم

ر ییبد اه افستننههن لصتههنم نممننه حینست ذررانیان اناخنب هتخصتم،هنم افسننهام ابام
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داستان هن نمز ابد استنم اوم

ابک

هینرة ا ّل

یوم انسنن سناق)

(ا لد ز ینهنر لطمف  )...از جییه یژگ هنم الیمی

اوم در داسان هنم بید ا بنر اس.،
 -3 -6بهروز دهقان (اببیزم) (اولّد  1۳17اببیز -فن 1۳11ا با ) دیرب نویستتندة ذررانیانن
است ،که چند داستان ر ستانی نوهاه در مایو ة کوچی اه ننم «میّهن» ( )1۳11گبد ذمدهاند .ا
هم مییّم ر ستانهنم ذررانیان اود کنرهنم مشتابک ان بتید ا بنر در زممنة جیعذ رم لصّههن
افستتننههنم ذررانیان دارد .ذثنرش اید از مبگ ان ننم مستتاینر ا ب ز اببیزم چنپ هتتدند .ا ب ز دهقن
از یک دننوادة کنرگبم اود

قنید چ منرکستمستا داهت ،اه چبیکهنم فدای پموساه اود .در

ا ادب دهة  1۳11اه هیباه چندان دیرب دستت ،اه الدام مستتیّحننه چبیی زدند اه کیننابم اببیز
حییته کبدند .پس از این منجبا اه ا با رف ،در ذنان مخ مننه اه فینلم،هنیش ادامه داد ان این که در
اردیب شت 1۳11 ،دستارمب پس از ینزده ر ز در زیب هیناه کشاه هد (ممب نادین

 .)87 1۳71این

الدام مستیّحننه هتتنید احقّق هین ذرز م بتتید ا بنر در داستتان هنم «منه ستتمنه کوچولو» «31
ستتن  ،در دواب امدارم» اود که مبنرزة مستتیّحننه جنگ چبیی را ابیمغ م کبد «بتتورام افاند

ر م دون کتته از امن ام اب زممن ریخاتته اود .پتتنهتتنیم را اب زممن زدم هقهق گبیتته کبدم .دلم
میخواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد» (ا بنر

.)۳17 31۳1

مایو ه داستان «میّهن» هنمل سه داسان میّهن پمیبة طینی
دیرب داستان هنم حوزة ذررانیان دبافن
دارد« .ازهنم میّن رجب» امننرب فقب ر ستتانیمن

ازهنم میّن رجب اس .،هییو

ان رهنم اد م در مایو ة میّهن هم حمتورم ذهینر
طنزم اناقندم از دباف اود ذ هنستت ،اهطورم که

در جنی از داستتان هیه در پنم بتتحب ،حنج دای د ننویس نشتتستتاهاند دزدیده هتتد ازهنم
مینرجب هم ثیبة یک ان ر دباف استت« .،میّهن» هم اناقندم طنزذلود ای می از ذهتت ار
ادارا

متتع

کنغذ انزمهن ا اوج هتن اه مشیین مبدم اس .،پس از هاوم میّهن اه ر سان یی از

اهنل ابام دردواستت ،کیک اه ادارة کشتتن رزم هت ب م ر د پس از چند ر ز ستتبگبدان

حواله

داده هتتتد از این اداره ادا اداره ابم گبدد ان نیونهام از میّهن را اه ادارة دفع ذفن اببد امّن لا اه
ر ستان م رسد م امند که میّهن گندمهن را دوردهاند ر سانیمن هم مسّ هده مننند میّهن جس،
دمز م کنند
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از گبدنه گذهتامم .از پنم کوه کشازارهنم ده من هب ش م هد .راه زیندم نداهامم .راه سنر اود امّن
کوانه.
 انرنر گندمهن ر در کبده . امّن چبا اینجورم .سنبلهن نمسان .سنلة دشیمدههو مونده.این طبت ذ طبت دوب نرنه کبدیم .از گندم دببم نبود.
دده گ  ،جی ب انرنر میّهن رفاه  .ددا ر هیب دیره نی ریم ه ب.
ان نزدیی هنم ده دببم نبود .انلنم اپّه پنم امب د حشت که رستمدیم مبدهن را دیدیم که ستتبهن
اته پتنیمن اود .یواش یواش راه م رفاند یکمبابه جستتت ،م زدند ر م زممن .م ل میّهن (اببیزم
.)11 1۳11
 -4-6ناصتر شاهینپر (ماولد  1۳18ا با ) در رمن «پنم غول» ( )1۳1۳سامز ممن د هموة سنّا
مدر کشتن رزم در ر ستانهنم ایبا پس از ابتینحن ارم
امینر هتتد کشتتن رزا

ر د اینولوگم جدید اه ر سانهن

کنرگبا ر ستتانی را اه هتتیی نیندین ان نرنه من

اه نانیج این امب

انریخ ر ای ،م کند .منجباهنم رمن در یی از ر ستانهنم ذررانیان م گذرند اصیمم حمدردن
دراتنرة دبیتد اباکاور ذرامش ر ستتتاتنیمن را اب هم م زند ذنن را اه چنرهگبم ا م دارد .دهقننن
ابام جیوگمبم از فنجیه دستت ،اه دامن ستتحب جند م هتتوند اب ستتب راه اباکاور طیستتم چنل
م کنند امّن ستتودم نی اخشتتد ان ث اب ز اداینت کشتتاه هتتد یی از دهقننن – هتتنبه ی –
م هتود .پستب هنبه ی اناقنم سخا از لناین پدر م گمبد د ان از ذنن را م کشد .مسئیه ان ددنل،
دن حل م هتتود دن دستتاور م دهد که ر ز ر د اباکاور اه ر ستتان جشتتن ارمبند .ر ستتانیمن
هنرنم ذمد اباکاور چنپیوست هن دوشددما هن م کنند حاّ گن  -نیند هتموة اولمد سنّا  -را
در پنم اباکاور  -نیند هتتموة مدر اولمد -لبانن م کنند؛ کشتتاه هتتد گن یین نناودم هتموة ستنّا
کشن رزم در ابااب هموة جدید.

«مصتط

ی ان ایه گن را اه نقطة انلنم اپّه م رستننَد .جواد اه پش ،پنهنم گن طننب م اندازد

داداش حستن اه پشت ،دس،هنم حموا طننب را کینت م کند هب د ان هم طننب را م کشند
گن مننند ریزش کوه اه زممن م افاد .مش رممتتو ی اب ر م گبد حموا م نشتتمند لحرهام اید
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دو دنک را گیرو م کند .اباکاور از ر م دو

یوم انسنن سناق)

هینرة ا ّل

بور م کند .چب هن از دو گن رنرمن هتتدهاند»

(هنهمنپب .)111 1۳1۳
ستتتبانانم در ر ز در اه ستتتبب ننهتتت گبم راننده اباکاور اه اناینت م افاد .اینشهن ابام امب
ذ رد ذ ا ثیب م منند اباکاور در ممن گل لنم مدفو م هتود د انره داسهن اب کنر م هوند.
این هم یین ننکنرذمدم هتموة مدر اولمد در ر ستانهن ننستنزگنرم ذ ان هتتموة سنّا ؛ چمزم که در
استمنرم از داستان هنم ر ستانی پس از ابینحن ارم اه ذ پبداداه هده اس ،چنن که در رمن
«جنم دنل ستتیو » لنهتتة اباکاور را م امنمم که در گوهتتة گورستتان م افاد .در ممن الیمی نویستتن
ذررانیان کست جز ستن دم  -در رمن «انانر دندا » -اه موموش ابینحن ارم نپبداداه امن م
هم نرنه سانیشذممز جننبدارانه ادا دارد.
پنین رمن هییو ذغنزش پب از دشتتون ،ایخ استت ،دهقننن در پ اناقنم از حمدردن که
دبمنهتنیشتتتن را ذاش زده ابم ذینتد ا را اتن داس لطیتهلطیته م کنند گندمهنیش را اه غنر
م ابند ان اناقنم سنلهن اندگ

ابدگ هن را ساننده انهند

یتکمبابته چنتدین داس در هوا چبدمتد اب حمتدر فب د ذمد .ز هن هم ریخاند .چند لحره فق
داسهن اود که در فباز فب د اه چشتم م دورد ...مصتط

ی اه ذسین نرنه کبد گ  ،اابا دار

ممب  .ذفانب م هته .مبدهن داسهنم دو ذلود را در فمتن این دادند فبیند زدند س م من ذفانب اود
(هنهمنپب .)181 1۳1۳
رمن «پنم غول» ستباستب دشتون ،ایخ اس ،هورش دهقننن

من یل نبود ذ هن در ابااب

ستتام نمز از هیمن ر حمة دشتتن ذنن نشتتئ ،م گمبد ابدینت استتمنرم از داستتان هنم ر ستتانی که
ر ستانیمن هبگونه ستتام را م پذیبند .ستندگ

دباف اود ذدمهن هییو دیرب داستتان هنم الیمی

ذررانیان یک یژگ مشتتابک در این رمن استت .،نیاة جنلب دیرب این که نوش اوبتتمفهن از رااطة
ذدمهن چرونر فیب کبد

نمز راهینرهنیشتن در حلّ مشتیین

« زادارا امل» ستن دم است .،در این داستان هم مصط

اسمنر هبمه اه داسان هنم مایو ة

ی هییو اسینم در زادارا امل طبتِ

مشتور اهنل ر ستانست ،حمتورم پب رنگ مؤثّب راهرشن دارد .چرونر ننمگذارم ذدمهنم
رمن – مصتتط
منطقه اس.،

ی هنهتتمرممتتو هتتنبه ی رممتتن ی  -هم لنال اأمّل ننمهنی اوم هیمن
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 -7نتیجهگیری

فقب محب مم ،ر ستانهنم ذررانیان اه هیباه انبوه از ان رهنم دباف
اوجّه اه ستنّ،هنم لوم

انزذفبین لصتههن افسننههنم اوم

دشون ،سخا ذدمهن

لنیع انریخ از جییه مومو ن

ننبتب مشتابک در داستان هنم الیمی ذررانیان اس ،ادا چ بهام ماینیز اخشمده اس .،بید
ا بنر ان هتموهام ستنّا داستان هنی کودکننه درانرة ر سانهنم ذررانیان
ر ستتانیمن

فقب فبهنر

میمشا

ان رهن ستتن،هنم لوم مبدم ذررانیان م نویستتد غینمحستتمن ستتن دم هم متتین

اوجته اته اتن رهتن

الیمّ ،ا ینت جوامع ر ستتتانی را

لتنیع اتنریخ منطقه ان درذممخان اخمّل

م کن د نقش یبانرب فقب دبافن را اب رهن ر ا ذدمهن ابنه جنمیه استتتاحنلة انستتتن هن
نشتتتن م دهد .ا ب ز اببیزم ننبتتتب هتتتنهمنپب نمز از زا یهام دیرب اه ر ستتتانهنم غبت در فقب
دبافن ذررانیان م پبدازند .ان جود هتتموه ستتبک ما ن
هیهجننبة ذ هن اب نشتتن داد
انزذفبین لصتتههنم اوم

نویستتندگ این نویستتندگن ایبکز

ابجستتاه کبد فقب دباف گبم

قبمنندگ فبهنر ر ستتانهن

لنیع انریخ ذررانیان پموند دهندة این داستتان هن ان ییدیرب اس ت ،اه

ستبب جود هیمنگونه ننبب

یژگ هنم الیمی مشابک اس ،که م اوا ذ هن را ان ییدیرب ذها

داد اح ،ننم «هتتموة داستتان نویست الیمی ذررانیان » از ذ ننم ابد .انناباین در کننر دیرب حوزههنم
الیمی نویس ت ایبا حوزة داستتان نویس ت الیمی ذررانیان هم از هویّ ،مستتاقل میانز ماینیزم
ابدوردار اس.،
کتابنامه
ذگند ییقوب « .)1۳19( .مع ادامن

داسانن در لبل

اید از انقینب» .سوره .د رة د م .هینرة .13

بص .11-13
ذلنحید جینل« .)1۳87( .دبلة مبهد ابام سن دم» .هنند،ننمة سن دم .چنپ د م .ا با لطبه .بص
.171-171
اسدم کورش .)1۳71( .چ بههنم لب امسای (غینمحسمن سن دم) .ا با لصه.

انزاا نژاد رمن« .)1۳18( .مییّی که سباپن بدال ،اود» .بید ا بنر

افسننهام که نناینم منند .اه

کوهش حیمد اببیزم .چنپ ا ل .اببیز نشب کن ه.
ایوا

محید« .)1۳73( .مددی اب داسان نویسن جنوب» .ننمة فبهنگ هنب .هینرة  .1بص .38-31

جسانرهنم نوین ادا (ادامن

113
ا بنر

هینرة ا ّل

یوم انسنن سناق)

بید .)1۳11/31۳1( .لصّههنم ا بنگ .چنپ سوم .ا با نشب دنمن ر زا ن .

اببیزم ا ب ز .)1۳11( .میّهن .چنپ د م .ا با پموند.

سنان ل .پ .الول« .)1۳1۳( .اأثمب لصّههن افسننههنم نممننه در ادامن نوین ایبا » .ادامن نوین ایبا
از انقینب مشب طم ،ان انقینب اسینم  .ابجیه اد ین ییقوب ذگند .چنپ ا ل .ا با اممبکبمب.
سن دم غینمحسمن .)1۳88( .زادارا امل .چنپ چ نردهم .ا با لطبه.
_______________  .)1۳87( .اوپ .چنپ ا ل .ا با لطبه.
_______________  .)1۳13( .اییخی  .چنپ ا ل .ا با مؤسسة مطنلین
_______________  .)1۳11( .دمن  .چنپ ا ل .ا با مؤسسة مطنلین

_______________ « .)1۳18( .هس ،هب ذرم هب» .بید ا بنر

احقمقن
احقمقن

اجاین .
اجاین .

افسننهام که نناینم منند .اه کوهش

حیمد اببیزم .چنپ ا ل .اببیز نشب کن ه.
سپننیو محید ی « .)1۳81( .داسان نویس مینبب؛ میابهن

نسلهنیش» .ذدینه .هینرة .133/131

بص .11-13

_____________ « .)1۳17( .گزاره از داسان نویس یکسنلة انقینب» .اندیشة ذزاد (نشبیة کننو
نویسندگن ایبا ) .د رة جدید .سنل ا ل .هینرة یک .بص .9-8

_____________  .)1۳13( .انزذفبین

الیم .،ا با کانب زمن .

هنهمنپب .ننبب .)1۳1۳( .پنم غول .چنپ ا ل .ا با انمداد.
هیس لنرب دم محید .)1۳71( .انریّ احیمی هیب نو .جید  .1چنپ چ نرم .ا با مبکز.
همبم ل بمن  .)1۳78( .میابهنم داسان نویس در ایبا  .چنپ ا ل .ا با چشیه.
___________ « .)1۳73( .پمشدرذمدم اب میابهنم داسان نویس در ادامن

دانشیدة ادامن

مینبب ایبا » .نشبیة

یوم انسنن دانشرنه اببیز .هینرة  .179بص .191-118

___________  .)1۳9۳( .هیسنیة هدای .،چنپ ا ل .ا با اوامینر.
بندل ه پب رمن « .)1۳79( .نخسامن رمن الیمی در داسان نویس مینبب ایبا » .کانب منه ادامن .
مبداد منه .هینرة  .11بص .۳9-۳1

گبم منرامن .)1۳73( .فبهنگ ابطینحن
چنپ ا ل .ا با پژ هشرنه یوم انسنن

ادا  .ابجیة منصوره هبیفزاده .یبایش م با
مطنلین

کندرم.

فبهنر .

ممببندل  .جینل؛ ممببندل (ر القدر) ممین .)1۳88( .،اگهننمة هنب داسان نویس  .چنپ ا ل .ا با
کانب م ننز.

سنل پنانهم

یژگ هنم الیمی در داسان نویس ذررانیان

11۳

ممب نادین  .حسن .)1۳7۳( .بد سنل داسان نویس ایبا  .چنپ سوم .ا با چشیه.
______________  .)1۳71( .فبهنگ داسان نویسن ایبا از ذغنز ان امب ز .چنپ ا ل .ا با چشیه.
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