
 

  بازتاب عناصر اقليمي در آثار مرادي كرماني با تكيه بر داستان نخل وخمره
  1پورمعصومه هاشم

  2مجيد پويان
   :چكيده

اي معين را نشـان  هاي جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي منطقهمبين نوعي ادبيات است كه شاخصهادبيات اقليمي در حقيقت 
  .هاي اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق استها ، نشانة ويژگيشاخصه اي كه اينبه گونه. دهدمي

تغييرات و تحوالت سياسـي   .ت بوددر اين دهه كه مقارن با مشروطي. گرددسرآغاز ادبيات اقليمي در ايران به دهة سي برمي
و راهيابي اين مضامين به فضاي داستان، سبب شكل گيري اين .و اجتماعي در ايران جهت فكري خاصي را به وجود آورده بود

  .نوع ادبي گرديد
 طبيعي اسـت كـه نويسـنده در راسـتاي    . هدف نويسنده اقليمي نشان دادن شيوه زندگي مردم در آن، اقليم خاص بوده است

منطقه كوير از جمله مناطقي است كه زمينـه  . كوشد تصويري مناسب از محيط بومي خود به خواننده عرضه كندهدف خود مي
هـاي اقليمـي، بسـتر مناسـبي را بـراي      مـرادي كرمـاني بـا توصـيف شاخصـه     . هاي بومي داردبسيار مناسبي براي خلق داستان

  .هاي خود خلق كرده است داستان
هـاي  ويژگـي  هاي خاص روسـتاهاي حاشـيه كـوير، ازجملـه    م گرا به ارائه تصويري زنده و پويا از ويژگياين نويسنده اقلي

هاي جغرافيـايي، آب و هـوا و محـيط طبيعـي     فرهنگي، اجتماعي، اعتقادات و باورها، زبان و گويش، آداب و رسوم، و ويژگي
هـاي اقليمـي   هاي او شايسته است كه آنها را داسـتان استانپرداخته است به سبب وجود اين ويژگيها و عناصر اقليمي بارز در د

  .بناميم
» نخـل «و » هاي قاليبافخانهبچه«كوشد با نگاهي جامعه شناختي، عناصر اقليمي بازتاب شده را در آثار داستاني، اين مقاله مي

  .بررسي كند را
  هاي قاليبافخانه، نخلعناصر اقليمي، مرادي كرماني، بچه :واژگان كليدي

  :مقدمه
مفاهيم نو و جديد اقتصادي كـه  . در آستانة نهضت مشروطيت، جهت فكري تازه اي در كشور رواج پيدا كرده بود

اصالحات ارضي، بازگشـت   :متفكران نهضت، مسائلي همچون. مندي همه مردم را از حقوق مساوي خواهان بودبهره
  .اي قدم گذاشتندنويسي، به مرحلة تازهاي داستاناين مفاهيم با ورود به فض. را مطرح ساختند... به روستا و

، سـبب شـد كـه نويسـندگان بـا ديـدي تـازه بـه         .)ش1340(تحوالت اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايراندر دهة 
در آثار داستاني خود به ارائة تصوير وضع حقارت آميز و دشواريهاي زندگي روسـتائيان، وظلـم و   . روستائيان بنگرند

شد بپردازند ودر چارچوب تو در توي داستان به حمايـت از ايـن طبقـه    جانب اربابان بر آنها وارد ميهاي كه از ستم
  .برخيزند

نويسي جريان منظمـي را در ادبيـات بـه وجـود     تغيير نگرش و توجه به روستا و مردم روستايي، در عرصة داستان
هـا ديگـر، كـه    ها و مكـان ندگيهاي مردم در اقليمكه مضامين جديدي از توصيف ز. به مرور ادبياتي پديد آمد« . آورد
هـاي مختلـف   هـايي از زنـدگي را در مكـان   اين نويسـندگان جلـوه  .انگيختندگاه توجه داستان نويسان را بر نمي هيچ

ميرعابديني، صدسـال داسـتان   (» .هايشان شداين توجه باعث تنوع مضامين در داستان. كشيدندسرزمين ايران به تصوير مي
  )508: 1377ي، جلد دوم، نويس
دهد كه خصوصيات جغرافيايي، فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي، ناحيـة    ادبيات اقليمي نوعي از ادبيات را نشان مي«

، تمـام  )140: 1382جعفـري، (» .به گونه اي كه بتوان ميان منطقه با ساير مناطق تفاوت قائـل شـد  . كندخاصي را بيان مي

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه يزد -1

 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه يزد -2
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هـاي فرهنگـي و جغرافيـايي آن    شاخصـه  از جمله اقليمي هاياين بود كه با بيان ويژگيتالش نويسندة اقليم گرا در 
  .ها كامالً متمايز سازداش از ديگر مكانهاي برجستهمكان را با ويژگي

هـاي اقليمـي عمومـاً بـر وجـود عناصـر       ها، دايره المعارف ادبي در تعريف داستانداستان اقليمي در همه فرهنگ«
 ».هاي محيط طبيعي و بومي تأكيـد شـده اسـت   فرهنگ و معتقدات مردمي، آداب و رسوم و ويژگيمشتركي همچون 

  ).147، 1376مير صادقي، (
تاريخ واقعي پيدايش داستان اقليمي روسـتايي در داسـتان نويسـي معاصـر ايـران، دهـة سـي شمسـي و رشـد و          «

ها پرداختنـد و  گونه داستان-به نگارش اين نويسندگان زيادي به طورجدي. در دهة چهل و پنجاه است اششكوفايي
  .آثاري چشمگير پديد آوردند

در سـال  ) ا بـه آذيـن   . م(، از محمـود اعتمـاد زاده   »دختـر رعيـت  « ترين رمان اقليمي روستايي در دهة سي مهم«
را همـراه  مبارزات دهقانان گيالني » گيله مرد« ، در داستان كوتاه ) ش1326(بزرگ علوي در سال . است.) ش1327(

صادق چوبك نيز در داستان كوتاه .) ش1328(در. پردازدبا توصيفاتي قوي و پويا از محيط و طبيعت باراني شمال مي
  . گذاردپويايي طبيعت و اقليم جنوب را در پيشبرد حوادث داستان به نمايش مي» چرا دريا طوفاني شده بود«

، .)ش1305(» روز سياه كارگر« رمان . بل از دختر رعيت دانستهاي اقليمي را بايد دو دهة قتاريخ نگارش داستان
به زندگي دهقانـان و روسـتاييان غـرب ايـران     . نوشته احمد خداده كرد دينوري، اولين داستان اقليمي روستايي است

رافـات  از نيما كه با روايتي طنز آلود و انتقادي، زندگي غرق در فقـر و جهـل و خ  .) ش1309(» مرقد آقا« . پردازدمي
  ).86: 1389مشتاق، صادقي شهپر، (» .روستاييان و جوامع دهقاني نشان داده مي شود

سـاعدي بـا   .هاي اجتماعي آل احمد و غالمحسين سـاعدي بـود  شروع جدي ادبيات اقليمي با نگارش تك نگاري
دي كرد و آل احمد نيز ادبيات اقليمي را وارد مرحلة جدي» ترس و لرز» « توپ» «عزاداران بيل« هايي همچون داستان

هايش به كار گرفت گزارشي را در تك نگاري براي رويارويي با مسائل اجتماعي نوعي از واقع گرايي» غربزدگي«در 
  . گرفتكه از مسائل روستايي و اقليمي مايه مي

و به ثبت وقـايع  نويسندگاني كه پس از آل احمد به ادبيات اقليمي پرداختند متأثر از وي به روستاها هجوم آوردند 
. هاي بومي كه از نفوذ فرهنگ غربي به دور مانده آگاهي پيدا كننـد و مشاهدات خود از روستاها پرداختند تا به ارزش

فقـر و  . شدندها به عنوان دانشجويان دانشسراي عالي سپاه دانش به روستاها وارد مياين نويسندگان كه گروهي از آن
ها در فضاي كسل هاي سنتي بر اثر هجوم تكنولوژي پيشرفته و دلتنگي معلمي ارزشخرافه پرستي روستاييان و نابود

  )508: ، جلد دوم1369مير عابديني، (.كنندكننده روستاها را بازگو مي

  :انواع ادبيات اقليمي
ق در يك منطقه روستايي اتفـا  هنگامي كه داستان. همان گونه كه از نام آن مشخص است)روستايي(ادبيات اقليمي

نويسنده در ضمن داستان به مسائل و مشكالت روستاييان از قبيل سهم آب، آفت زمين، روابط رعيـت و  . افتاده باشد
  . شوداين نوع رمان به خيالي و واقعگرايانه تقسيم مي. پردازدمي ...مالك و 

ود كـه گـويي بهشـت    هاي روستايي خيالي، داستان زندگي روستائيان چنان شرح داده مـي شـ  در اين نوع از رمان
رمـان  . خواند و همه چيز لـذت بخـش اسـت   زند و زن روستايي آواز ميلبك ميمثالً چوپاني دراز كشيده و ني.است
ها و دعواهايي كـه محصـول فقـر و جهـل در     ها، تعصبات، خونريزيها، مصائب، بيماريگرايانه، به تشريح رنجواقع

عميق و لطيف انساني و برادرانـة روسـتائيان    از سادگي و صفا و روابط ضمن اينكه در داستان. پردازدروستا است مي
  )47-48: 1377سليماني، (.شودشرح داده مي

در ضـمن جريـان داسـتان    . دهـد هاي خويش قرار مـي شهر خاصي را محل وقوع داستان هنگامي كه يك نويسنده
اثـرش از نـوع ادبيـات اقليمـي     . گويـد مي هاي تاريخي و فرهنگي مردم شهر سخنازآداب و رسوم، باورها و ويژگي

  .شهري است



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1990

محلي "اصطالح ادبيات اقليمي اولين بار توسط حسن مير عابديني مطرح شد و قبل از او اين نوع ادبيات را ادبيات
وي در تعريـف  . را از هـم جـدا مـي سـازد    "محلي و ناحيه اي "جمال مير صادقي ادبيات . خواندندمي "اييا ناحيه

  .پردازدهايي كه بين اين دو شاخه از ادبيات اقليمي وجود دارد مياي به تفاوتلي و ناحيهادبيات مح
اي رماني است كه مختصات جغرافيايي، بومي و ناحيـه . اي استاي، ادبياتي كه موسوم به رمان ناحيهادبيات ناحيه

كننـد بـه عنـوان اسـاس كـار      دگي مـي خاص را مد نظر قرار دهد و نويسنده آن قلمرو و محيط مردماني كه در آن زن
خويش قرار داده و به آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات اين قلمرو كه شامل شهرك يا روستا يا ايالتي است تمركز 

  .كند و فرهنگ اين منطقه را به صورت خاص در اثر خويش نشان دهد
اس پوشيدن، صحبت كردن و آداب و در اين رمان توجه بسياري به توصيفات و مختصات محلي از جمله نحوة لب

به طوري كـه اگـر ناحيـة وقـوع     . آيدشود و اين مختصات محلي به عنوان پايه و اساس داستان به شمار ميرسوم مي
. شـود ريزد و حقيقت مانندي آن دچار زيان مـي داستان را به محل ديگري منتقل كنيم اساس و بنياد داستان به هم مي

گذارد و در زنـدگي و سرنوشـت   ات زيستي و محيط بومي در زندگي مردم عميقانه تأثير مياي مقتضيدر رمان ناحيه
هـاي قـومي را   هـا و خصوصـيت  ها الگوي گوناگون فرهنگي و خصلتاز اين نظر اين نوع رمان. كندآنان دخالت مي

جغرافيـايي بـه دسـت     ايهـا در منطقـه  ها تصوير خاصي از مردم و زنـدگي آن در اين نوع داستان. دهندگسترش مي
  )467: 1382ميرصادقي،(..هاي ديگر فاقد آن هستنددهد كه رمان مي

رمان بومي مجموعه عوامل و عناصر هويت بخش مذهبي و ملي است كه مميز فرهنـگ ايرانـي اسـالمي از سـاير     
ن و توجـه بـه   هايي چون سرزمين، وطن، آيين و رسوم، قوم و نژاد، خـط و زبـا  ها و شاخصهويژگي. ها استفرهنگ

  ).1378:256گرجي،(.فرهنگ عامه در مقابل تمدن اقليم و منطقه خاص است
توان نتيجه گرفت كه ادبيات اقليمي مربوط به يـك منطقـه و ناحيـه خـاص و     اي و بومي مياز مقايسه رمان ناحيه

از جغرافيـاي منطقـه    بدين ترتيب نويسندگان اقليمي معمـوالً بـه قسـمتي   . پردازدهاي مشترك اقليم خاص ميويژگي
و اين با عملكرد نويسندگان بومي گرا . دارندآن را توصيف كرده و آداب و رسوم آن را زنده نگه مي. پردازدايران مي

كنند تفاوت دارد بنابراين ادبيات اقليمي زير كه بدون تغيير در هويت و ماهيت حقوقي وملي با اين پديده برخورد مي
  ).18: 1383نجمي، (.مجموعه ادبيات بومي است

وي چهـار  . هاي مختلف ادبيات اقليمي اشاره كـرد محمد علي سپانلو اولين كسي است كه به موضوع تمايز سبك
مكتب هاي داستان نويسـي  « پس از او قهرمان شيري در كتاب. بردمكتب خوزستان، اصفهان، تبريز و اصفهان نام مي

  .كندتعريف مي ادبيات اقليمي ايران را به چند مكتب »ايران
 صمد بهرنگي، غالمحسين ساعدي، رضا براهني :آذربايجان
 بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري :اصفهان

 صادق چوبك، احمد محمود، منيرو رواني پور، منوچهر آتشي، سيمين دانشور :جنوب 
 علي اصغر رحيم زاده صفوي، ابراهيم مدرسي، محمود دولت آبادي :خراسان
 ).54-55: 1378شيري، (.علي محمد افغاني، مهشيد امير شاهي، علي اشرف درويشيان :كرمانشاه

  عوامل پيدايش ادبيات اقليمي
شرايط سياسي حاكم بر جامعه و همچنين اوضاع اجتماعي و ادبي آن دوران باعث به وجود آمدن ادبيـات اقليمـي   

  .پردازيمبه طور مختصر به بررسي اين عوامل مي. شد

  :و وقايع پس از كودتادوره مصدق 
عواملي از قبيل آزادي به . دوره مصدق و وقايع پس از كودتا نقش اساسي در به وجود آمدن ادبيات اقليمي داشت

هـاي ادبـي و   هاي چپ و راست و شكل گيري تعـداي از احـزاب و گسـترش محفـل    دست آمده براي فعاليت گروه
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  هـاي ها، كه به طـور همـه جانبـه در فاصـله سـال     فكر و تالشيكي از محصوالت اين ت. انتشار نشريات مختلف بود
هـاي خـودآيي و   موضوع بازگشت به خويشتن و تالش براي فراهم آوردن زمينه. در جامعه ايران مطرح شد 60-40 

 )27: 1377قهرمان شيري، (. خودآگاهي در عامه مردم بود

  :عملكردهاي دولت
. اي عملكردهاي دولت در آن دوران بـود به ادبيات روستايي، پاره يكي از عوامل مهم رويكرد نويسندگان داستاني

 .از جمله انقالب سفيد محمد رضا شاه كه باعث شد نويسندگان بيشتري به زندگي مناطق روستايي توجه نشان دهند
ـ     : بعضي از اصول انقالب سفيد عبارتند از  ه اصالحات ارضي و الغاي نظام ارباب و رعيتـي، ايجـاد سـپاه دانـش ب

منظور سوادآموزي و اشاعة فرهنگ در روستا، ايجاد سپاه تـرويج و آبـاداني بـه منظـور عمـران و آبـادي روسـتاها و        
شهرها، ايجاد سپاه بهداشت، از مشموالن پزشك و دندان پزشـك و پرسـتار بـه منظـور تـأمين نيازهـاي بهداشـتي و        

  )141-142: 1377محمدرضا پهلوي، (.يج و آبادانيدرماني روستاها، نوسازي شهرها و روستاها با همكاري سپاه ترو
افـرادي كـه از شـهر بـراي بررسـي وضـعيت       . كندهاي بهداشتي دولت اشاره ميمرادي كرماني به برخي از برنامه

ها و پاشي خانههاي بهداشتي بر ديوارهاي روستا و سمآنان با نشان دادن فيلم، نوشتن پيام. اندبهداشت، بهروستا آمده
  .كنندگهداري حيوانات روستاييان را با بهداشت آشنا ميمحل ن

  . شودمحتواي ساختن مستراحبراي روستاييان پخش مي فيلمي با
از قيف بزرگ صـدا در  . تابدنوري از پشت پرده به حلقه مي. چرخدحلقة باالي جعبه مي. شودهوا كه تاريك مي«
دهـن شيشـه گشـاد    . هـايي بـه دسـت دارد   مـرد شيشـه  . روي پرده عكس مردي است كه روپوش سفيد دارد. آيدمي

يكهو تپالة توي شيشه پر از كرم و مگـس  . بنددريزد توي شيشه، درش را ميمردلباس سفيد تپالة تازة گاوي مي.است
  : گويدقيف مي. ... كنندفضوالت حيوان و انسان توليد مگس و حشرات مي: آيدصداي مردي از قيف مي. شودمي

اش زن و بچـه . روداش مـي عليمراد به خانه. اش مستراح ندارداو در خانه. تايي اسمش عليمراد استاين مرد روس
. كندرود توي دماغ دختر كوچكش اذيتش ميمگسي مي. رودمگس و كثافت از سر و رويشان باال مي. همگي بيمارند

نشيند پشت لـب و زيـر دمـاغش كـه     مينشيند روي دماغش، باز مگس مي. تواندخواهد مگس را بپراند، نميهي مي
مرادي كرماني، شما كـه غريبـه   (» .عليمراد فهميده است كه مستراح در زندگي الزم است. سفيدك زده و آبش قيماق بسته

  )106-107: 1384نيستيد، 
  :شودكم خواندنشان راحت مياما كم. خوانماول به سختي مي. نويسندچندتا غريبه به در و ديوار سيرچ شعار مي

  

  »هاي راكد را به جريان بيندازيدآب«
  ».هاي خود را با صابون بشوييدپس از مستراح رفتن دست«

  

بوي بد . پاشندسم مي. كشند بندند، توي هر اتاق و طويله و انباري سرك ميدهان خود را مي. آيندها ميسمپاش«
هـا زن هـا و دخترهـا بـوي     روند، تا مـدت ها ميسمپاشوقتي ... و.داردسم تا چند روز خانه ها و كوچه ها را بر مي

هـا هـم آب   چون علوفه هاشان سـمي شـده كـه بـه آن    . شوندبعضي از گاو و گوسفندها مريض مي. دهندت مي.د.د
لرزنـد، سـاعت هـا و    مـي . كننـد ها كه ماالريا دارند تب مـي آن. كندماالريا بيداد مي.دهند كه سم از تنشان در بيايد مي

مـرادي كرمـاني، شـما كـه     ( ».تندفاشود، راه ميكم حالشان خوب ميكم.كنندكنند، عرق ميخوابند ناله ميايي ميهساعت
  )111-112: 1384غريبه نيستيد، 

  :هاي محليانتشار جنگ
اي هـاي محلـي  هـا شـد و همچنـين جنـگ    رشد طبقه متوسط منجر به شكوفايي زندگي روشنفكرانه در شهرستان

هـا پايگـاهي   انتشار همين جنـگ . به ميان آمد» اينهضت ادبيات ناحيه« ها نخستين بار سخن از آن تشكيل شد كه در
اين جريان ادامـه پيـدا كـرد تـا در     . براي نويسندگان جوان شهرستاني شد كه استعداد نويسندگي خود را نشان بدهند
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نويسـندگان  . ه با ادبيات مرسوم متفاوت بودبه مرور ادبياتي پديد آمد ك. به جرياني منظم و قوي تبديل شد1340دهة 
جواني به ادبيات محلي پيوستند كه طبيعت، عقايد و باور، آداب و رسوم مردم مختلف ميهن را مورد توجه قرار دادند 

 ) 508: 1377مير عابديني،(.ها را وارد داستانهايشان كردندها و فرهنگمنطقه و دور افتاده ترين

  يدرونمايه ادبيات اقليم
  فقر و ظلم وستم به رعيت

بـه  . شـود هاي مرادي كرماني ديده ميفقر، از مضامين عمدة ادبيات اقليمي است و اين موضوع به ويژه در داستان
فقربـر روسـتاييان   . گرفتنـد علت وجود نظام ارباب رعيتي، كشاورزان همواره مورد ظلم و تحقير ارباب خود قرار مي

مـرادي كرمـاني در   . شـوند براي تأمين مايحتاج خود مجبور به فروش فرزندان خود ميآورد كه آنان آنچنان فشار مي
يداهللا بعد از ظلمي كه از طرف مباشر .آوردهاي قاليبافخانه از فقر و ظلم وستم به رعيت سخن به ميان ميداستان بچه

ش فرزنـدش جهـت كـار در    هاي خود مجبور به فروبراي پرداخت بدهي. شودخان و كدخدا نسبت به وي انجام مي
  .شودقاليبافخانه مي

را دادم بـه اجيـر شـغل    » نمكـو « اي فرزند خود نصراهللا معروف به اينجانب يداهللا فرزند بمانعلي، شهرت كوهپايه«
قاليبافي به مدت چهار سال و مبلغ يكهزار و دويست ريال كه عبارت از يكصد و بيسـت تومـان باشـد نقـداً وصـول      

اي بـه اينجانـب   د سال دوم صـد و هفتـاد تومـان صـاحب قاليبافخانـه بـدون هـيچ عـذر و بهانـه         كردم و قرار گردي
  )40: 1390هاي قاليبافخانه، مرادي كرماني، بچه(» .عندالمطالبه بپردازد

  اصالحات ارضي 
نـان  هاي انقالب سفيد بود و به منظور رفاه كشاورزان و باال بردن سـطح زنـدگي آ  اصالحات ارضي يكي از برنامه

اكثـر روسـتائيان در پـي اجـراي طـرح      . ولي نتيجه آن به نفع مالكان و به ضرر كشـاورزان تمـام شـد   . ريزي شدپايه
  ).206: 1381عميد،(.اصالحات ارضي نه تنها شرايط زندگي آنان بهبود نيافت بلكه بر فقر آنان افزوده شد

رايط زنـدگي مـردم روسـتايي پـس از اصـالحات      درونمايه بسياري ازآثار داستان نويسان روستايي در رابطه با شـ 
اي افشـاگرانه  به پديد آوردن بيانه. آل احمد در نفرين زمين، بيش از آنكه به فكر آفرينش اثر ادبي باشد« .ارضي است

  )521: 1377/ميرعابديني، جلد دوم(» .انديشدامحاي كشاورزي سنتي ايران ميودرباره اصالحات ارضي 

   مبارزه با ماشينيسم
هاي جديد كشاورزي، هرچه بيشتر به سـمت  با اجراي اصالحات ارضي، زمين داران بزرگ با امتحان كردن روش

نتيجه آن باعث بيكاري بسياري از روستائيان و مهاجرت آنـان بـراي تـأمين معـاش، بـه      . رفتندمكانيزه شدن پيش مي
  )523: همان(.شهرها بود

  فولكور گرايي و فرهنگ عامه
در اين گرايش كه به مـردم  . ترين شكل داستان روستايي، پرداختن به فرهنگ روستا و فولكور منطقه استابتدايي 

مسائل اساسي زندگي تحت الشعاع توجه به لغات، آداب و رسوم محلي قـرار  « شناسي نزديك تر است تا به ادبيات 
  ).527: همان(.كندگيرد و داستان تا سطح جمع آوري فولكور منطقه نزول ميمي

  انتقاد از اوضاع اجتماعي
كـه بـه   هـايي از فقر وظلموستم. درونمايه بسياري از آثار اقليمي دهه چهل، انتقاد از اوضاع اجتماعي آن زمان است

هاي انتقـاد  كمبود امكانات در روستاها و انعكاس زندگي آنان در قالب داستان، يكي از شيوه. مردم روستايي وارد بود
  .ي بوداز اوضاع اجتماع



 1993/      بازتاب عناصر اقليمي در آثار مرادي كرماني با تكيه بر داستان نخل وخمره

  مهاجرت روستاييان به شهر
آنان براي گذراندن . به دليل اصالحات ارضي و همچنين مكانيزه شدن كشاورزي بسياري از روستاييان بيكار شدند

. زندگي خود به شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند و در آن شهرها براي تـأمين مخـارج خـود بـه كـار مشـغول شـدند       
هـاي  سندگان اقليمي بيان مهجرت روسـتاييان بـه شـهرها و مشـكالت و سـختي     هاي نويدرونمايه بسياري از داستان
  . زندگي آنان در شهر است

  اقليم كرمان
از لحاظ موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن بخش وسيعي از آن در جنوب شرقي فالت مركـزي ايـران، داراي سـه    

اين تنوع آب و هوايي پوشش گياهي ) 7: 1390برشان، (.منطقه آب و هوايي كويري، گرمسيري، سرد و كوهستاني است
طبيعت همواره چهره خشن خود را از خشكسالي، كم آبي و سيل بر مردم تحميل نموده اسـتاين  . خاص خود را دارد

  .كوش مجبور به تمكين در برابر عناصر طبيعي هستندمردم سخت
و . گـذارد ساكنان منطقه تأثير مـي  هاي اقليمي بر خصوصيات اخالقي و جسميامروزه ثابت شده است كه ويژگي

در  نظريـه پـردازان مكتـب رفتـارگرايي    « .هاي ديگر متفاوت استرفتارها و خصلت هاي مردم در هر مكاني با مكان
هـا، از  هاي انسان، ضمن ايجاد تفكيك در صورت ظاهري كنش آدمجغرافيا نيز با ژرف انديشي در رفتارها و فعاليت

هاي فردي و اجتماعي با مالزمت محيطي وجود دارد صـحبت  ها و آرمانترين انديشهدرونيارتباط تنگاتنگي كه بين 
هاي اجتماعي به عرصـة مصـاديق آن،   ها و رابطهاند و با وسعت بخشي به مفهوم محيط و وارد كردن ذهنيت آدمكرده

  .اندبه برجسته سازي تأثيرات متقابل سه محيط بر يكديگر پرداخته
هـا  يعني افكار، انديشه( محيط جغرافيايي شخصي -2) يعني محيط طبيعت، شهر، محله ، خانه( يمحيط پايدار -1

  ).سن وسال و خاستگاه خانوادگي و پايگاه اجتماعي( ساز محيط زمينه -3) و نظام اعتقادي
ط مكاني خـود  هاي جغرافيايي به علت تأثير از محيشود كه ساكنان نواحي اقليمگيري ميدر نهايت اين طور نتيجه

دهنـد كـه جغرافيـاي فرهنگـي آن ناحيـه      هاي همسان در وجود خـود پـرورش مـي   اي از خلقيات و نگرشمجموعه
  )21-22: 1377قهرمان شيري، (.شودمحسوب مي

  هاي عناصر اقليمي در آثار مرادي كرمانيجلوه
ندگان اقليمي از توصيف بـه عنـوان   نويس. اي دارددرادبياتاقليمي فضا سازي بومي منطقه اهميت ويژه: فضاي بومي

توصـيف منطقـه مـورد نظـر شـامل توصـيف طبيعـت، آب و هـوا و         . كننـد اي در اين جهت استفاده ميابزار سازنده
  . هاي طبيعي و پوشش گياهي و مكان ناحيه است ويژگي

ي كه در شرايط هايش از آب و هواي خاص مناطق كويري، پوشش گياهي و انواع درختانمرادي كرماني در داستان
كوشد تصويري مناسب از محيط بومي داستان خـود بـه   وي مي. گويديابند سخن ميپرورش مي آب و هواي خشك
  .گيردهاي او قرار ميهاي وي فضاسازي بومي زمينة اصلي داستاندر داستان. خواننده عرضه كند

شـود در توصـيف مسـيرش از شـن     مـي  به عنوان نمونه در داستان نخل هنگامي كه درويش وارد روستاي سيرچ 
  » .هاي بلند سنگيهاي شني و كوهتل. كرد شن بود و شنتا چشم كار مي -« . گويدزارها و گرماي سوزان مي

بسكه راه رفتم و شن ديدم و . دلم روشن شد. از كوه كه سرازير شدم، چشمم كه به دار و درخت اين آبادي افتاد«
  )10: 1388مرادي كرماني، نخل (» .نه صداي ني چوپاني نه صداي بع بع بره اي و. خشكي

منطقه كوير به علت هواي گرم و خشك و بارش باران داراي پوشش گياهي مخصوص است و مرادي  :انواع درختان
هاي خود رنگ بومي يابند به داستانكرماني با منعكس كردن انواع درختاني كه در آن شرايط آب و هوايي پرورش مي

  .داده است
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هاي ريزو كوچك، سبز و نـارس بودنـد كـه    توت ها جوش. هاي توت هنوز بزرگ و پهن نشده بودبرگ درخت«
  .هاي نورسته بيرون زده بودندها و شاخهتازه از كنار دمبرگ

هـاي انجيـر، انگـور، زردآلـو، بـادام و تـوت       هـاي درخـت  باغ اربابي، باغ. همه اش باغ بود. زمين زراعتي كم بود
  )27-28: قاليبافخانه(» .تر انجير بودبيش.داشت

  هاي فرهنگيجلوه
هاي مختلف زندگي نيست، بلكه نظامي سازمان يافتـه از  اي انباشته از آداب و رسوم و شيوهفرهنگ فقط مجموعه

هـا،  عـادات، سـنت  : عناصـر فرهنگـي از قبيـل   . هايي از مـردم اسـت  رفتارها و يا شيوة عمومي زندگي گروه يا گروه
آورد و دهد و هويت اجتماعي بـه وجـود مـي   ها را به يكديگر پيوند ميها و نقاط نظر مشترك انسانت، ارزشاعتقادا

منـوچهر محسـني،   (.ها، پوشاك، مسكن، صنايع، هنرها از مبـاني آن هسـتند  عناصري مانند زبان، مناسك و مراسم، سنت
1381:85 (  

هاي اجتمـاعي،  ها و ارزشو در برگيرنده هنجار. ي استهاي روستايفرهنگ روستايي به طور عمده متأثر از سنت
ها، آداب و عادت اجتماعي، مقوله اساسي ها، افسانهها، ترانهضرب المثل... روابط اجتماعي، روابط انسان با طبيعت و

  )22: 1382نيك خلق،(.فرهنگ روستايي هستند
سـازد در  قـوم را از اقـوام ديگـر جـدا مـي     اي از كردارها و رفتارهايي اسـت كـه يـك    آداب و رسوم كه مجموعه

هاي و پديده اين آداب و رسوم از يك سو نحوه نگرش به زندگي. هاي فراواني داردهاي مرادي كرماني نمونه داستان
  .دهدها را نشان ميكه همين نگاه فلسفه زندگي آن طبيعي پيرامون است

  :كنداشاره مي» رخت برون«هاي قاليبافخانه، به رسم مرادي كرماني در داستان بچه
براسـاس ايـن رسـم مـادر،     . هاي سنتي است كه تقريباً در همه جاي ايـران وجـود دارد  رخت برون، يكي از رسم

هاي كـودك، و بسـياري از ملزومـاتي كـه ممكـن      شود با تهيه لباسهنگامي كه دخترش فرزند اول خود را باردار مي
گـردو حضـور ايـن    مراسم غالباً با حضور خويشاوندان وجشن و برگذار مـي اين . است در دوران نوزادي به كار آيد

  گويند مهمان كوچولو را به آغوش خانواده پيشاپيش تبريك مي
مـادر خجيجـه سـر كماجـدان آش     . تا نه ماه و نه روز، چيزي نمانده بود. هشت ماه و بيست روز. ماه هشتم بود«

بچـة  » رخـت بـرون  « . كـرد خواند و به آش و قاشق فوت مـي دعا مي زد،رشته نشسته بود و داشت آش را به هم مي
خواست رخت مي. دار شده تو فكر رخت برون بودمادر خجيجه، از همان اولي كه فهميد، خجيجه بچه. خجيجه بود

  .آرزو داشت بچه اول بود. برون بچه را با طمطراق و حسابي بگيرد
التماس كرده » حسن پيلور« پيش . و دانه دانه، ظرف ماه، جمع كرده بود ها و آرد را ذره ذرهها، لوبياها، رشتهعدس

گذاشته بود روي . يك كله قند هم بود. يك جعبه پشمك بياورد» آش رخت برون « رود، براي بود كه وقتي شهر مي
تند، سـبز يشـمي،    سرخ: اي را از جايي و از كسي گرفته بود و چه با سليقهها، رنگ به رنگ، هر تكهپارچه. هاپارچه

  . ... آبي سير، كنار جعبه پشمك و كله قند، قيچي بود
  رخت برونه، رخت برونه  :را خواند» رخت برون« اي سر دست گرفت، زد و شعر شهربانو دايره

  )112-113: 1390هاي قاليبافخانه،مرادي كرماني، بچه(-»بذاري» صفر « اسمشه . انشاءاهللا پسر بزايي. بهترونه بهترونه

  مسكن روستائيان
شكل سكونت در روستا با عواملي طبيعي چون آب و خاك ارتباط زيادي دارد در مناطق كم آب و خشك و نيمه 

عامل آب در تمركز مسـاكن روسـتايي بيشـترين    . كندخشك كه همكاري جمعي به منظور تهيه آب ضرورت پيدا مي
    .شوندميتأثير را دارد و مساكن روستايي به صورت مجتمع پديدار 

مصالح و مـواد آن اغلـب از   . شودبيشتر با همكاري روستائيان و به وسيله خود آنان ساخته مي هاي روستايي،خانه
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بلكـه در عـين حـال    . ها نه تنها محـل سـكونت و اسـتراحت اسـت    اين خانه. شودهمان محيط پيرامون ده فراهم مي
  .ي توليدات و محل تفريح و بازي هم باشدتواند محل توليد دامي و صنايع دستي، محل نگهدار مي

هاي مرادي كرماني، خصيصه اصلي مساكن روستايي اختالط فضـاي كـار توليـدي و فضـاي مسـكوني      در داستان
هـا  ها نيست بلكه متناسب با فعاليت اقتصـادي كـه خـانواده   هاي توصيف شده تنها محل سكونت خانوادهخانه. است

  . است... رورش حيوانات و دهند محل نگهداري و پانجام مي
خالـه سـر تنـور بـود و نـان      . چرخيـد گاو گوشه حياط دور خودش مـي . كردخاله داشت تو حياط گريه مي بچه«
  ) 26: 1388مرادي كرماني، نخل ، (» .پخت مي

  .دكننروستاييان در ساخت مساكن خود از مواد و مصالحي كه طبيعت در اختيار آنان قرار داده است استفاده مي
هاي نيم تر، رديف هم تكيه داده به هم، مارپيچ تـو حيـاط بـود، تـه     هنوز خشت. حتي نيمساز. خانه تازه ساز بود«

  )54: 1390هاي قاليبافخانه، مرادي كرماني، بچه(.ها خشت شده بودخاك گودال. حياط دو تا گودال بزرگ بود

  باورها و اعتقادات
قسمتي از اين عقايد و باورها از محيط . دهدو باورهاي او تشكيل ميبخش عمده اي از شخصيت انسان را عقايد 

نويسنده اقليمي با نشان دادن باورهاي مردم، خواننده را با قسمتي از خصوصيات و . گيردو محل زندگي او نشأت مي
  .كندهاي مردم آن مناطق آشنا ميويژگي

اي بـه  هنگامي كه در برابـر پديـده  . پردازدمردم روستايي مي مرادي كرماني با بيان باورها و اعتقادات، به بيان نگاه
هـا در برابـر   سازند كه همه ناشـي از درمانـدگي آن  ها مياز جانب خود علت. يابندداليل عقالني و منطقي دست نمي

 ها ندارند دست بـه دامـان عقايـد و باورهـايي از    اي براي دفع اين مشكالت و رنجچون هيچ وسيله. مشكالت است
  .توان به چشم زخم اشاره كرداز عقايد مطرح شده مي. شوندجانب خود مي

اش هـا پـر كشـيد، بـه بچگـي     خيـالش بـه گذشـته   . از مادرش ياد گرفته بود كه روي خشت چشم بكشد... نمكو«
  :برگشت

ي هايها، به چشمها و قوم و خويشكشيد، چشم به تعداد همسايهشد مادرش روي خشت چشم ميمريض كه مي
-اي كه به هم مـي دار و روغن ماليده را تا چهارراه، سر چهار كوچهماليد، خشت چشمكه روي خشت بود روغن مي

. كاشـت دار تخـم مرغـي مـي   روي خشـت چشـم  . گذاشتميان چهار كوچه، خشت را روي زمين مي. بردرسيد، مي
زد، و نمكـوي  يخـت و آتششـان مـي   رمرغ هيزم ميروي خشت، روي تخم. ديدها را ميهاي خشت، تخم مرغچشم

  )57: 1390هاي قاليبافخانه،بچه(».پراندمريض و تب كرده را، سه بار، از روي آتش مي
آنها دايماً مجبور به .با طبيعت پيوند نزديكي دارند. روستائيان به علت موقعيت جغرافيايي خود، در مناطق روستايي

عوامـل فـوق بـراي كشـاورزي     . ، يخبندان، برف و خشكسالي هسـتند تمكين در برابر عناصر طبيعي، مثل باران، گرما
بنابراين ممكن است ساكنان روستاها، عقايد و باورهـا و الگـوي فكـري و فلسـفه     . آيدعناصري حياتي به حساب مي

 )106: 1373چيتامبـار،  (. زندگي، در مورد طبيعت پيدا كنند كه با ساكنان شهرها كه از طبيعت بسيار دورند متفاوت باشد
-هاي آب و هوايي بسيار ديده مينظميفصل غير فعال زمستان، خشكسالي، بي :هايي ماننددر جامعه روستايي پديده

  .شود كه در بافت فكري و اجتماعي مردم روستا، مؤثر است
ه در زمـاني كـ  . كنـد به يكي ديگر از باورهاي خرافي مردم روسـتا اشـاره مـي   » آب انبار«مرادي كرماني در داستان 

بر اساس يـك بـاور قـديمي، دختـر شـوي      . شوندآبي و خشكسالي مواجهه ميروستاهاي كويري، مردم با بحران كم
آورند تا از اين طريـق باعـث   كند در مياي كه منبع اصلي آب مردم را تأمين مياي را به ازدواج قنات يا چشمهنكرده

  . ازدياد آب چشمه شوند
رسـم بـود، قنـات كـه     . پير بود و شوهر نكرده بود، براي قنات خواستگاري كردند سفيدان شهر كوثر را، كهريش«

. بـر تخـي نشـاندند   . رخـت عروسـي پوشـاندند   . كوثر را مانند عروسان آراستند. گرفتندشد برايش زن ميخشك مي
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از پي كوثر شيريني و نقل و نبات و حلواي عروسي در سيني، . جوانان قوي و خوش سيما تخت را بر شانه گذاشتند
دار شدن قنـات  پيش از مرگ مراسم عروسي خود ديد، او باعث آب. كوثر شاد بود كه سرانجام عروس شد. ... بردند
  )1390:124انبار،  مرادي كرماني، آب(» .كردشد و همشهريان را خوشحال و شاد ميمي

  طال جهت بارش نزوالت آسماني دعا و مراسم
پيرمرد ده پـا  » كل رمضان«.آبادي همچنان در انتظار باران و برف بود. ر نزديك بودبها. شدزمستان داشت تمام مي«

طال آدمكي بود نمد به دوش كه كدويي به جاي سرش بود و دور كدو . رسم بود. درست كرد» طال«پيش گذاشت و 
هاي رنـگ و وارنـگ   ها و رختبه تنش پارچه. به دست و پا و گردنش زنگوله آويزان كردند. را دستمال بسته بودند

كل رمضان با هر تكال طال، و همـراه بـا صـداي    . ... هاي آبادي گرداندندها و پس كوچهپوشاندند، و شبانه تو كوچه
  :گفتگرفت و ميخواند و جماعت دم ميها، چيزي ميزنگوله

  

  بارون... هوي «
  طال ما قراريه

  بارون... هوي 
  )70-71: 1390هاي قاليبافخانه، كرماني، بچهمرادي (... سرخ وسفيد و الريه و 

  زبان
زبان و لهجـه  . مثالً يك داستان كه محل وقوعش منطقه خاصي است. كندزباندر ادبيات اقليمي نقش مهمي ايفا مي

هـاي داستانشـان   اند و زبـان و لهجـه شخصـيت   اقليمي اين اصل را رعايت كرده نويسندگان. طلبدهمان منطقه را مي
  ) 527: 1377ميرعابديني، (. متناسب با منطقه مورد نظرشان بوده است

هـاي  يكـي از ويژگـي  « .ميشود... ها و هاي عاميانه، ضرب المثلواژگان، اصطالحات، كنايات، ترانه :زبان بومي شامل
مـردم را از هـم متمـايز     گاه نحوه صحبت كردن،. هاي داستان استزبان داستان، لحن و شيوه گفت وگوي شخصيت

گذارنـد و  ها آنها را از هـم فـرق مـي   كاربرد لغات و اصطالحات و تعبيرات، لحن اداي كلمات، احياناً لهجه. سازدمي
آورد و داسـتان را غنـي و   همين تفاوت و تمايز است كه هميشه مواد و مصالح گرانبهايي براي نويسـنده فـراهم مـي   

هـاي آنـان بـا    دهد سازگاري صحبتهاي داستان را واقعي جلوه مياملي كه شخصيتزيرا مهمترين ع. كندجاندار مي
  )456: 1376ميرصادقي، عناصر داستان، (.شخصيت آنها است ويژگي

  واژگان
  گهواره، ننو :گاچو

توي گاچو بودي و دو سر ريسمان گاچو به شاخة دو درخت، توي حياط بسته شـده بـود، سـيل    . وقتي سيل آمد«
  )27: 1388مرادي كرماني، نخل، ( »ا برد، جز تو را،همه چيز ر
  .گنجشك بود :چغوك

  )همان(» .ها ندارندها هم دست كمي از كالغها و چغوكمرغ و خروس«
  نوعي كفش چوپاني :كدارك

  .هاي صحرايي را ميتاراندها، و موشها، كالغهاي يداهللا، خرگوش، گنجشكصداي سم خر و كدارك«
  )8: 1390هاي قاليبافخانه، چهمرادي كرماني، ب( 

  .گياهي خودرو ، كه ريشه و ساقه و برگش قابل خوردن است :نون تنكو
  جفت، همسر :بلتو

  )26: همان(» خوامدختر خوشگلتو مي      خواهمخوام بلتو مينون تنكو، خودتو مي«
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 اي شبيه ملخحشره :دولو
  )29: همان(». دويد» دولو« علو كاسه توت را زمين گذاشت، دنبال «
  شغال :توره 
  )46: 1390هاي قاليبافخانه، مرادي كرماني ، بچه(  ».دو سه تا مرغ داشتيم كه توره برد«

  آرنج :زنچه
  )66: همان(   ».كاري نداره، رو زنچه دستات بيا جلو« 

  وق وق :كُليس كُليس
  )94: همان( »زنم ور تو گوشت كه بيفتي، مث سگ كُليس كُليس كنيهمچين مي«

  آبستن بودن :اشكم داشتن
  ) 96: همان(» حيف كه تو اشكم داري«

  شندره پندره :رشقال
  )107: همان(» .كردن ور برشيه قباي پرچرك رِشقال مي«

  كاله، چارقد، پيش بند :كليتو، دورگوشو، غليظ بندو
  )125: همان(» مادر خجيجه براي بچه و مادرش همه چيز حاضر كرده بود؛ كليتو، دورگوشو، غليظ بندو«

  .آبي يا آفتي ديگرميوه چروكيده و خشك شده و چسبيده بر درخت بر اثر بي( :چلوزيده
  .)فرهنگ لغات عاميانه، جمال زاده -چلوزيدن، خشك و منجمد و پالسيده شدن

: 1388ل، مرادي كرماني، نخ(» .افتادشد و خود به خود كال كال ميها زرد و چلوزيده ميها بر شاخهتك و توك ميوه«
80 (  

  .چيزي كه نوكش تيز نباشد :)تو سري خورده(پخ 
  ) 97: همان(» هاي كوتاه و پخ زانو به زانوشهاي خاكي و كوهتپه«

از خصوصـيات اداي ايـن لهجـه كشـدار     . ها از لطف و مالحت خاصي برخوردار استلهجه كرماني: لهجه محلي
با نقاط ديگر ايران به  كوتاه بين مردم كرمان است كه در مقايسههاي بلند و علت اين امر مصوت. بودن كلمات است

  .شوداي ديگر تلفظ ميگونه
  .ري ننوكجه مي

مـرادي  (.گـردم رم ببينم بابات كجيه، خر مردم ره چكار كرده؟ برو خونه علو اينا، بـازي كنـين، مـن االن ور مـي    مي
  )17: 1390هاي قاليبافخانه، كرماني بچه

  )25: همان(يه ؟ شوورت سادهحاال ديدي چقدر 
: همـان (چي از جون شوورمن مي خواين ؟ ! كي گفته شما بياين اينجه .از اينجه برين بدر) برويد بيرون(. برين بدر

122(  
  .شوداسامي افراد به صورت شكسته تلفظ مي

  )85: 1390انه، هاي قاليبافخمرادي كرماني، بچه(رضو كو ؟ . اوستا اومد. زود باش كبرو، پرزا ره جمع كن

  هاضرب المثل
هـاي مـردم، و حـاوي مضـموني     اي از بيان وسخن كوتاه مشهوري است كه برگرفتـه از تجربـه  ضرب المثل گونه

  .ها استپندآميز كه نشان دهندة فرهنگ،عقايد، انديشه و شيوة زندگي ملت
  )13: همان( ».آدم نوكيسه و ناخن خشكي كه چيز حسابي خريده«:گدا خري خريده

مغز كه از تو پوست گردوي (» .اگر تو لجبازي من از تو لجباز ترم«:اگه تو گردوي قوزي من هم سوزن جوالدوزم
  )23: همان(. آورندآيد، با سوزن جوالدوز در ميقوز به راحتي در نمي
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  )58: همان(» .پولي كه برگشتي ندارد و كسي جوابگو نيست« :پول به كوچة بي كسي رفتن
: همـان (» .تواند جلوي شكمش را بگيرد و در برابر خوراكي زود شل مي شودكسي كه نمي«:)شلشكم (اشكم شل 

97(  
 .).غذاي خوب به سگ سازگار نيسـت (» .شودسگ اگر چربي بخورد مريض مي«  :دارهاشكم سگ چربي ور نمي

  ) 100: همان(

  اصطالحات  
  )28: همان().نان كنايهاز فراواني آب و نبود« :غارغار آب بود و واي واي نان

كند و توي باغ خورد، مست ميشغال كه انگور فراواني مي( ».مثل شغال مست اين ور و آن ور دويدن«  :شغال مستي
  )50: همان(! ). كنددود و مثالً شادي ميالكي مي

هايش را صاف اگر پشمآيد، روباه با پشم و پيله اش گنده به نظر مي(» .گويندبه آدم الغر مردني مي« :روباه قشو كرده
  ) 98: همان(! ). شود چقدر الغر و مردني استكنند و بچسبانند به پوستش معلوم مي

  )111: همان(» .جا نشان دادنغرور و خودنمايي مسخره و بي« : ور روغرت افتادن
  )116: همان(» .خيال و درد باشدگويند كه بيبه آدمي مي«  :مل پشم الدين

اشاره اي است به (» در بست در اختيار كسي بودن و ميمون وار به هر سازش رقصيدن«  :ي بودنبه تنبك و تعليم كس
دهند تا معلق بزنند و بازي در بياورند و جاي دوست و دشمن را ها را با آن تعليم ميصداي تنبك لوطيان، كه ميمون

  )117: همان(.). نشان دهند
هايي كـه بـا شـعر    را به انواع تصنيفترانه.گوينديج است ترانه محلي ميهايي كه در منطقة خاصي راترانه:ترانه محلي

  )1376:111حدادي، (.خواه داراي وزني سنگين و آهسته باشد، و خواه داراي وزني تند و نشاط آور. همراه است گويند
  

  رفتم به باغ پستهمندلي خان نشسته
  سنگي زدم به گوشش

  )دامن پيراهن(مرواريد ريخت تو كوشش 
  ي طرف جو، جكيدمئ

  ئو طرف جو،جكيدم
  خواهماُرسي فرش كرده مي... 

  )28-29: 1390هاي قاليبافخانه، مرادي كرماني، بچه(خواهم قليون چاق كرده مي
  

  پتيرو نون جو، خوردم نپخته
  االهي تخم دختو ور بيفته

  

: 1390هـاي قاليبافخانـه،   مرادي كرماني، بچه(. پزندخدا كند هرگز دختر به دنيا نيايد كه نان جو را خوب نمي :معني شعر
31(  

  هااشعار قاليباف
  هي دوغي و هي يشمي و هي الكي... » پاكي« و » كلوزار«هي، ... ! واي ... واي 
  . هاي كارگاه قالي بافيها و نخاشاره ايست به نفرت و به تكرار كار خسته كننده با وسايل و رنگ :الكي

  اوستاروزي، روزگاري رفتم پيش 
  :گفتم... گفتم 

  مشت مزن تو شاكولم، ور صورت ناشورم. اوستا، اوستا بده پولم
  ام مزنمشت تو چانه و صورت نشسته :معني بيت

   :گفتم... گفتم 



 1999/      بازتاب عناصر اقليمي در آثار مرادي كرماني با تكيه بر داستان نخل وخمره

  .اوستا، اوستا عرق كردم، ناخن زير نخ كردم، تو خونه تو بي انصاف، نه نون و نه رخت كردم
  )115: همان(اي نان رسيدم و نه لباسي در كارخانة تو بي انصاف نه به تكه :معني بيت

  

  هاي ريز، پاي درختها، گلها، بنفشهپونه«
  سفر بوهاي خوش، رو دوش باد

  )19: 1388مرادي كرماني، نخل، (ها، توي صحرا،روي كوه توي دشت

  هااشعار خوشه چين
  .دم كه بشي خرمابل هوا، بلبل هوا، بوت مي

  .دست از من و بركت از خدا       .نكني خطا
  )42: همان(آباد شده، آباد بشيبوت ندادم خرما بشي 

  

  در جايي ديگر 
  .الفتو جمع كن باغبون     باغبون... هي 

  باغتو بريديم، باغبون  تُنگتو آب كن، باغبون
     !دامپ... يا علي    نخوري جانم،... بپا... بپا ... هي 

  )52: همان(. ناز شستت، باغبون    ... !، باغبوناين هم سهم تو

  :گيري نتيجه
منطقه كوير كه از لحاظ طبيعت، زبان و فرهنگ داراي تنوع بسياري است اين تنوع باعث ايجـاد بسـتري مناسـب    

را گرا، به نحوي زبان و لهجه مردم منطقـه  وي به عنوان نويسنده اقليم. براي داستان نويسي مرادي كرماني شده است
  .در آثارش بيان كرده است و با مهارت از عهدة اين كار برآمده است

از آثـار داسـتاني مـرادي كرمـاني، بـه      » هاي قاليبافخانهنخل و بچه« هاي داستان در بازتاب عناصر اقليمي و بومي،
ش گيـاهي  هاي جغرافيايي كه در برگيرندة خصوصيات طبيعت از جمله آب و هوا و پوشويژگي :هايي همچونشكل

مـرادي  . شـود هاي انساني كه خصوصيات فرهنگي، باورها و اعتقادات، آداب و رسـوم را شـامل مـي   است و ويژگي
  .كرماني از زبان به عنوان ابزاري براي نشان دادن خصوصيات روستاها و شخصيت هاي داستان بهره برده است

روستايي حاشيه كوير، و دقت در بازتاب جزئيـات   هاي طبيعي و انساني اقليمتمركز مرادي كرماني در بيان ويژگي
مكـان هـاي   . هايش رنگ بومي داده اسـت به عبارت ديگر به داستان. آن، اثر او را منحصر به همان منطقه كرده است

هـا و توصـيفات مناسـب    و انس نويسنده به آن زندگي پيرامون او هستند كه به دليل آشنايي داستان برگرفته از محيط
  .كندخواننده به راحتي با محيط و فضا ارتباط برقرار مي. به تصوير كشيده شده اند ترملموس

هـاي طبيعـت منطقـه    داستان نخل از لحاظ نشان دادن ويژگي. نمود اين عناصر در اين دو اثر به يك نسبت نيست
از آنجا كه نويسنده . بررسي استهاي انساني قابل  هاي ويژگيهاي قاليبافخانه از جنبهكوير، مدنظر استو داستان بچه

قابليـت بررسـي از   . و از لغات و واژگان خاصي استفاده كرده است هاي قاليبافخانه را به زبان محلي نوشته استبچه
  .شودهاي زبان شناسي درآن ديده ميجنبه

مختلف زنـدگي  توجه به جنبه هاي . جامعه روستائيان حاشيه كوير است  نشان دادن فرهنگ هدف مرادي كرماني
وبتواند به وضوح ، . بردارد با انعكاس زندگي روستائيان پرده از مشكالت تا در ضمن داستان بتواند. آنان، الزم است 

  .فقر و ظلمي كه بر اين قشر از جامعه وارد است را نشان دهد
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