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ضا یف دکتر رهای اقلیمی و روستایی ایران از آغاز تا انقالب اسالمی. تألنقد و بررسی کتاب اقلیم داستان، داستان

 .صفحه 691/  1397صادقی شهپر/ نشر ورا، چاپ اول، 

 1ه مریم عاملی رضاییسید
 

 معرفی و توصیف اثر و ارزیابی شکلی آن:. 1

نویسسی اسسوور  بازشگست واودانسه و داستان»کتاب، شامل بیست و یک بخش است. پس  از پیگستاتار در بخسش او  

ع زبان به این نسو، بحث مختصری درباب علل پیدایش داستان اقلیمی و تحلیلی از علل شرایش نویسندشان فارسی«اقلیمی

هسای بندی شسده و ویگشینویسی اقلیمی ایران در هگت بخش تقسیمهای داستانو پ  از آن، حوزهها انجام شده داستان

از:  انسدعبارتای تگریح شده است. این هگست حسوز  داسستانی اقلیمی هر حوزه، ذیل آن به تاصیل و در بخش وداشانه

ربایجسان س اقلیم آذ سس اقلیم کرمانگاه )غرب(  اقلیم شما  س اقلیم ونوب س اقلیم دریایی س اقلیم روستایی س اقلیم خراسان

آمسده « های اقلیمسیشزیسد  داسستان»داستان کوتاه اقلیمی با عنسوان  21روستایی بدون تگخص اقلیمی. در بخش آخر هم 

 است. 

انقسالب های معاصسر ایسران از مگسروته تسا ادبیات اقلیمی در داسستان»نامۀ دکتری ایگان با عنوان کتاب، برشرفته از پایان

زاده اسست کسه در مهر و مگاور  دکتر ناصر علسی، در دانگتاه تربیت معلم تبریز با راهنمایی دکتر رحمان مگتاق«اسالمی

 وا به این موضوع اشاره نگده است.هیچ

 ترح ولد، صحافی و قوع مناسب است. تعداد سوور هر صاحه زیاد اما انداز  حروف مناسب است. 

های پیگین و اهمیت این اثر و ووه است و بهتر بود اهمیت و ضرورت پگوهش ذکر و پگوهش شاتار بسیار مختصرپیش

 شد.شاتار لحاظ میشناسی پگوهش در پیشتمایز آن با سایر آثار و روش

ها در کجسا آغساز و در عالئم ویرایگی و نتارشی در بسیاری موارد رعایت نگده است. مگخص نیست نقل قو  از کتاب

هسا شیومسه ششاشسته نگسده اسست. قو  از کتابو در تمام موارد، نقل 285، 284، 283یابد. از ومله صص میکجا خاتمه 

 شد.دهی در درون متن تقریباً به خوبی رعایت شده الّا اینکه حرف )ص( در صاحه باید حشف میارواع

 ا نیست و احتیاج به ویرایش دارد.ها در بسیاری موارد رسبندیاشکاالت نتارشی زیادی در کتاب ووود دارد و ومله

 .91یا صاحۀ  84ارواعات مکرر نویسنده به آثار خود، در برخی موارد ضرورتی نداشته است؛ از ومله صاحۀ 

 شد.منابع در آخر هر بخش ذکر شده که بهتر بود تنها در پایان کتاب ذکر می
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 . ارزیابی محتوایی اثر:2

های اقلیمی هر منوقه است. توصسیف تبیعست و بندی آثار اقلیمی با تووه به ویگشیتبقهبندی و این کتاب، نوعی تقسیم

های ها، ترانسهها، کنایسهالمثلهایی از صور خیا  و تگبیهات اقلیمسی، ضسرباقلیم هر منوقه، کسب و کار آن منوقه، نمونه

ها احصسا و نقسل قسو  شسده اسست. کتساب از معماری و مسائلی که در هر منوقه ووود دارد از میان داستان محلی، شکل

های اما توصیف و شردآوری تقریباً وامعی از داستان ها ضعیف است و رویکرد تحلیلی ندارد،حیث تحلیلی و تاسیر داده

ها بسه مسسائل اقلیمسی اقلیمی ایران از آغاز تا انقالب به دست داده است و نویسنده سعی کرده همۀ مواردی که در داستان

 اند را در نظر شیرد.تهپرداخ

 مسئلۀ اصلی کتاب، پرداختن به داستان اقلیمی است. نویسنده سعی داشته چرایی این رویکرد را توضیح دهد.

تسرح شسده، کسه در آن بسه « نویسسی اقلیمسیاسوور  بازشگت واودانه و داستان»در فصل او  کتاب، بحثی تحت عنوان 

های اقلیمی اشاره شرایش نویسندشان در دهۀ چهل و پنجاه به نتارش داستان وار به دالیلشکلی بسیار مختصر و فهرست

اند. پس  از آن، از احمد و غالمحسین ساعدی از پیگستامان ایسن رویکسرد در ایسران معرفسی شسدهشده است و وال  آ 

وران باسستان و بر این نکته تأکید رفته است که داستان اقلیمی در ایسران نسوعی دغدغسۀ بازشگست بسه د 34-23صاحات 

های این امر؛ یعنی آرزوی پیوند و یتانتی با های دنیای مدرن بوده و مگخصهای و راهی برای رهایی از ناشواریاسووره

های بومی و خاترات کسودکی برشسمرده شسده اسست. ایسن تبیعت، دلبستتی به روستا و نارت از شهر و بازآفرینی آئین

کسه « بازشگت به خویگتن»شناسانه و بحث رسد. رویکرد وامعهموضوع به نظر می ربط بهمقدمه، بسیار ضعیف و شاه بی

در شاتمان حاکم بر دو دهۀ چهل و پنجاه از عوامل اصلی شرایش نویسندشان بسه ادبیسات اقلیمسی بسوده اسست، هم نسین 

ست و وای تحلیسل اهمیست سابقه و پیگینۀ بحث در ایران و سایر کگورها و رویکردهای مرتبط با آن، اصالً دیده نگده ا

 های علمی بحث، خالی است.فرضو ضرورت این رویکرد و تبیین مبانی و پیش

اقلیمسی پرداختسه اسست و تاریخ سۀ  ، بسه تعریسف ادبیسات داسستان«نویسی اقلیمی ایسرانهای داستانحوزه»در فصل دوم 

 نویسی اقلیمی ایران ارائه کرده است.مختصری از داستان

های پیگسین بنسدینویسی اقلیمی و آثار مسرتبط و نقسد مکتببندی در داستانن فصل، ذکر پیگینۀ مکتببخش ارزشمند ای

شناسی، نظم منوقی و انسجام درونی اثسر های پیگین پرداخته است. روشاست که در چند صاحه به نقد و بررسی نمونه

 خورد.تقریباً خوب است ولی اشکاالت اساسی هم به چگم می

بندی کرده است و نویسسندشان شساخص نویسی فارسی از مگروته تا انقالب را دستهشانۀ اقلیمیهای پنجوزهنویسنده ،ح

های بعد، هر اقلیمی وداشانه معرفی شده است. شیو  کار بسه ایسن شسکل اسست کسه ابتسدا آن را نام برده است و از فصل

های اقلیمی ذکر های داستانشده است، سپ  ویگشی نویسندشان هر اقلیم معرفی شده و آثارشان به شکل اومالی بررسی

 شده است.

برخی نکاتی که در این بخش ذکر شده زائد است؛ مثالً ذکر ماصلی از تاریخ چاپ داستان مرقسد آقسا از نیمسا یوشسیج در 

ه بس 80یا توضیحات تاصیلی که دربار  نویسندشان دیتر آمده است، اما برای بسزر  علسوی در صساحۀ  65-64صاحات 
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بسه تحلیسل ماصسل داسستان و ذکسر  87-84نیمی از صاحه اکتاا کرده است، یسا در معرفسی نسادر ابراهیمسی در صساحات 

 های نویسندشان نیست.هایی از آن پرداخته که متناسب با سایر معرفیبخش

یمین دانگور بسه ها مگخص نیست که آیا مثالً سبندی نویسندشان حوزهیکی از اشکاالت کتاب این است که مبنای تقسیم

شسود  )ص افتد، نویسند  اقلیم شما  محسوب میکه در مرداب انزلی اتااق می« یک زن با مردها»استناد تنها یک داستان 

شد که نویسندشانی که در هر حیوه پرکارتر باشند، یسا حسداقل بسه ای انجام میبندی باید به شونه(.  قاعدتاً تقسیم81-82

 م داشته یا زاد و بومگان در آن منوقه باشد، نویسند  آن اقلیم محسوب شوند. داستان مورح در آن اقلی

توضیح داده است، مبنسایی منوقسی نیسست و  94-91مبنای توصیف تزئینی و توصیف پویا که نویسنده آن را در صاحات 

وانسدار کسه بسرای هایی تواند پویا هسم محسسوب شسود؛ از وملسه توصسیفهای توصیف تزئینی با این تعریف، مینمونه

 ذکر شده است. 94کاری در صاحۀ برنج

ها، لهجۀ بسومی و هایی از تگبیهات اقلیمی را که از عناصر تبیعت شرفته شده آورده است و مکاننویسنده در ادامه، نمونه

 آداب و رسوم را برشمرده است. 

ونوب را به سسه بخسش تقسسیم کسرده اسست: ها اصو  علمی رعایت نگده است؛ مثالً اقلیم دریایی بندیدر برخی تقسیم

بندی، دیتر اقلیمی نیست و لاس  اقلسیم اقلیم کارشری، صنعتی؛ اقلیم دریایی و اقلیم روستایی. مضاف بر اینکه این تقسیم

های های مختلف با شساخهشد و فصلشد. در مقدمه باید دالیل این تقسیمات ذکر میباید از ابتدای این موارد برداشته می

مجموعۀ کدام بندی کتاب به این شکل ایراد دارد و مگخص نیست کدام بخش زیرشد. فصلرمجموعۀ آن مگخص میزی

 بندی شده نیست. ها منظم و دستهبندیاقلیم است. تقسیم

 سازی در کتاب ووود ندارد.اصوالحات تخصصی و معاد 

 ها شاه مگخص نگده است.قو اینکه ابتدا و انتهای نقلدر ارتباط با ذکر بدون مأخش از منابع، موردی مگاهده نگد الّا 

 

 . ارزیابی نهایی اثر:3

های که تحلیل ناقصی از علت پسرداختن بسه داسستان-که ذکر شد، پایۀ کتاب براساس توصیف است و وز در مقدمه چنان

گوهش ارائه نگده است. به لحساظ نتاری یا نتیجۀ مولوبی از پتحلیل و تبیین علمی از رویکرد اقلیمی -اقلیمی انجام شده

 های آن ماید باشد.تواند برای دانگجویان دور  کارشناسی برای شناخت آثار اقلیمی و ویگشیآموزشی، این اثر می

 های اقلیمی است.صاحه شزید  داستان 183صاحه به موضوع اختصاص دارد و  480ای صاحه 690از این کتاب 

های آوری و شردآوری خوبی اسست. بهتسر بسود نمونسهخورد، ولی ومعبه چگم نمیخالقیت و نوآوری در کتاب چندان 

توانسد در صسورت رسد با تووه به ایسن نکسات، نویسسند  محتسرم میآمد. به نظر میتر در کتاب میذکر شده هم خالصه

 ها بکاهند.ها و نمونهتجدید چاپ، بخش تحلیلی را تقویت کنند و از حجم داده
 

 


