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  رانيا يداستان اتيدر ادب يروستاهراس يشناختمطالعه جامعه
  

  1يمحمد زهرا
  

  )15/04/97پذيرش  خيتار ،15/08/96 افتيدر خي(تار
  
  دهيچك

 - ياجتماع يها شهيو ر رانيا يداستان اتيدر ادب يروستاهراس مقاله با هدف مطالعه نيا
در مورد روستا و  يرانيا يهااز داستان ييها آن نوشته شده است كه نمونه ياسيس

مطالعه  نيپردازد. ايآنها م ليگلدمن به تحل هيرا انتخاب كرده و با نظر انيروستائ
 بازه در داستان پنج شامل هاانجام شده است. نمونه امحتو ليو با روش تحل ياسناد
  .باشديم 1377تا  1343سال يزمان

نسبت به روستا و فرهنگ  يمنف يشداوريپ ينوع دهد؛يمنشان  يليتحل يهاافتهي
برجسته  ازجملهمختلف  يهاوهيبه ش رانيا يداستان اتيوجود دارد كه در ادب ييروستا

 داينمود پ يعيرطبيوهمناك و غ يدادهايخلق رو و انيروستائ يخراف ينمودن باورها
 و معوج يريدوره مورد مطالعه، تصو يروستا ط ازارائه شده  ريكرده است. تصو

 نيكند. ايم جادياثر حس دافعه نسبت به روستا ا يخواننده در كه است يعيرطبيغ
 بخشد.يم يمنف ييوسوسمت انياز روستا و روستائ يابيحس به ارز

  يروستاهراس ،ييروستا يشناسجامعه ،يداستان اتيادب ،روستا :يديكل واژگان

________________________________________________________ 
                 نور   اميدانشگاه پ يشناسجامعه گروه ارياستاد.  1

zmohammadiz@gmail.com  
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  مسئله طرحو  مقدمه
 رمان به مورخان يبرخ را آن خيتار. دارد قرن ميونكي از كمتر يقدمت رانيا يداستان اتيادب
 1259 سال در يتيروابه بنا كه رسانند يم يا مراغه نيالعابد نيز اثر "گيب ميابراه نامه احتيس"
 سانينو رمان سرسلسله زين محققان يبرخ. است شده نوشته 1269 سال در گريد يتيروابه و

 ،يياروپا كيبه ترجمه آثار كالس يدسترس واسطهبه كه نامند يم شاه نيناصرالد را زبان يفارس
را هم ملهم از  "گيب ميابراه نامه احتيس" يبود. حت  افتهيرا  يژانر ادب نيبا ا ييامكان آشنا

). قبل از آن 38: 1366پرس،  ييو كو ي(باالئدانند يشاه به فرنگ م نيسفرنامه ناصرالد راتيتاث
خلق رمان و داستان  يتالش برا نياول 1251ال در س "و جوان ريپ تيحكا"نگارش كتاب 

  ). 9: 1385 ،يبود(عابد يفارس
 سندگانيبود كه شاه قاجار را وادار به نوشتن داستان كرد، نو يمحرك نيتر تفنن، مهم اگر

چه در جنبش  سود جستند، چنان يخلق اثر ادب يبرا يشتريب يها از محرك رانيا يآت
بدل شد، مثل  ياسيو س ياجتماع حيصر يانتقادها انيب يبرا يبه ابزار اتيادب ،يخواه مشروطه

 يرانيكه جامعه ا يبه مصائب يطالبوف كه ساختار رمان دارد ول مينوشته عبدالرح "كتاب احمد"
كوبنده در  يكه طنز "گيب ميابراه نامه احتيس"همان  اي. كند ياست، اشاره م گرفتارش آمده

 ها، نيكه مجموعه همه ا يگريد يها ور است و نمونهكش يو اجتماع ياسيانتقاد از اوضاع س
  . آورند يم ديرا پد رانيا يداستان اتيمختلف ادب يها انيجر

 ها، نييها، آ و عادات، سنت گردديبرم جامعه يفرهنگ ساختار به اناتيجر نيتر شاخص از يكي
 انيجر نيا. دهد يقرار م يمختلف مردم را در معرض نقد جد يقشرها يباورها و سبك زندگ

 ياتيرهگذر ادب ني. از ادهد يقرار م شيخو ياست كه اقتصاد را موضوع اصل ياتيمتفاوت از آن ادب
كه در  آورد يبوجود م يخيتار ياثر ،ياسيس يدادهايبا پرداختن به رو ايو  كند يخلق م يطبقات

به  يقدمت انيجر ني).  ا49: 1392 ،يآباد ميسراغش را گرفت(ابراه ديبا يپنهان اثر، م يها هيال
  داستان مجموعه نيآن در اول ي چه نمونه دارد، چنان رانينگارش داستان كوتاه در ا خياندازه تار

 جمالزاده يمحمدعل "نبود يكي بود يكي"، از مجموعه "شكر است يفارس" نامبه يفارس كوتاه
هوشنگ  ،يساعد نيجالل آل احمد، غالمحس ت،يآثار صادق هدا شتريب برآنعالوه. است) 1300(

برآمده از  سندگانينو نيا يداستان يها هاست. آدم ها و سنت عادت نيهم حيو... نقد صر يريگلش
گاه به  شود، يم دايبه تجدد پ ديشد شيآنان گرا انيمختلف جامعه هستند؛ گاه در م يقشرها

به مذهب  لياز آنها م ياقشار. در برخ نيتر نييجامعه هستند و گاه از پا يسنت، گاه از قشر اشراف
  عادت است.  كي يزيست مذهب گريد يو در برخ شود يم دهيد
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 گرفته تختيپا مناطق نيبهتر در ياشراف بزرگ يها خانه از زين يداستان يدادها رخ طيمح
 گاه،. شود يم شامل را دورافتاده و پرت يروستا كي اي ابانيب در يا مخروبه و يگل يها كلبه تا

 يخاك يراه كوره گاه و شود يم ارائه آن يسو دو در يانياع ييها خانه با بايز يابانيخ از يريتصو
 يگوناگون نيا. شوند يم برده چرا به راه نيا از روزانه كه يانيچهارپا فضوالت يبو از آكنده و

. ماند ينم بسته دست سوژه، انتخاب در كه است يادب يايپو انيجر كي عتيطب ها، آدم و فضاها
 در عموماً و شهر يايدن از خارج كه است ييها داستان ابد،ي يم تيموضوع قيتحق نيا در چه آن

 اند، افتهي ياليخ ينام گاه كه رانيا كنار و گوشه در دورافتاده و پرت ييروستاها گذرد، يم روستا
 و ها شهياند در شهير كه است ييروستا و يرشهريغ يزندگ به ژهيو ينگاه هاداستان نيا
  .دارد يرانيا سندگانينو ياسيس و ياجتماع يها دهيا

 به يسنت يكشاورز قيطر از آن مردم اكثر كه شود يم اطالق يگاه سكونت به روستا اي ده«
 توان ياست و نم فيتعر نيا يژگيو نياول ي). كشاورز16: 1389 ،يتقو(»بپردازند معاش امرار
 تواند يم يتصور كرد. اما جهان داستان يآب و محصوالت زراع ن،يرا فارغ از زم ييروستا يزندگ
  . ماند يمغفول م فيباشد كه معموالً در تعار ياز زندگ يوجوه يايگو

 يوقت رانيا يداستان اتيادب در. هاست ناشناخته جهان شهر، از خارج جهان رسد يم نظربه
 يعيداستان از حالت طب ياغلب فضا شود، يانتخاب م يداد داستان رخ طيمح عنوانبه روستا

 گوناگون اشكال و خرافه از يناش خوف كند، يم دايناك پ خوف يريو اتفاقات، س شود يخارج م
 ييروستا يزندگ به نگاه نيا. دارند يعيالطب ماوراء يها قدرت و اشباح جادو، طلسم، همچون آن
 و شوديم دهيد يفرهنگ يساختارها منتقد سندگانينو آثار و رانيا يداستان اتيادب در
 يا دهيپد "يروستاهراس" است؛ شده انتخاب شيگرا نيا يبرا كه است ينام "يروستاهراس"

 عمل يقو زننده پس يروين كي مثابهكه به يرعاديو هر ترس غ 1"يهراس گانهيب" مانند است
 يهراس نيچن موضوع انييروستا و روستا رامونيپ مطالعه مورد يهاداستان نجايا در. كند يم

 گرچه. نباشد يتصادف ديشا و كرده دايپ بازتاب ما يداستان اتيادب در كه يموضوع هستند،
 يسندگانينو كه ييها داستان انيم در خصوص به شود، يم دايپ هم ادعا نيا خالف يها نمونه

 قواعد از كه) سلوچ يخال يجا و دريكل(يآباد دولت محمود آثار مانند اند، نگاشته روستازاده
 موضوع تواند يم نيهم. دارد انيجر خود يعيطب مدار در زيچ همه و كند يم يرويپ سميرئال
 از روستازاده سندهينو كه نديب يم روستا در يزيچ چه ييرروستايغ سندهينو كه باشد ليتحل
 يها خرافه از كه يكسان هستند هم روستازاده سندگانينو انيم در گرچه است؛ عاجز آن دنيد

________________________________________________________ 
1 - Xenophobia 
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 ناگفته. گذارند يم شينما معرض به را... و جادو و طلسم به اعتقاداتشان و سندينو يم انييروستا
 است يكيدئولوژيا و يارزش يهايريسوگ با همراه روستا رامونيپ هانوشته و مطالعات كه نماند
 اي(ازكاندشده انجام يعرض و يطول يخيتار ليتحل و يفيك يقيتطب يخيتار يهاروش هيبرپا كه
  )13: 1388 ،يغفار و

 يها شهير و رانيا يداستان اتيادب در يروستاهراس هيفرض يبررس هدف با قيتحق نيا
 اتيادب در يرشهريغ جهان از هراس اي يروستاهراس از ييها نمونه آن، ياسيس و ياجتماع
 يها هينظر از استفاده با و معاصر خيتار در يريس با و كرده انتخاب را رانيا يداستان
 تحوالت با ها داستان نيا رابطه ليتحلبه  ،1گلدمن نيلوس خصوصبه ات،يادب شناسان جامعه
  .دهد پاسخ ريز سواالت به تا پردازديم رانيا ياجتماع
 صحت دارد؟  يفارس يها در داستان يروستاهراس هيفرض ايآ - 

 است؟  سندگانينو يرياز سوگ يناش يروستاهراس ايآ - 

 است؟  يو فرهنگ ياسيس ،يمعلول تحوالت اجتماع رانيا يداستان اتيدر ادب يروستاهراس - 

 
  ينظر يمبان و نهيشيپ

 است يداستان اتيادب و ييروستا يشناسجامعه حوزه در يارشتهنيب پژوهش حاصل مقاله نيا
  نشد.  افتيآن  يبرا يتجرب يانهيشيپ تاكنون و است ديجد خود نوع در كه

 ينما تمام نهييآ ات،يادب« كه مضمون نيا با دارد رواج خواص و عوام انيم در يدگاهيد
 كي درحد را يادب اثر كه است ياديبن ييخطا يحاو اتيادب به نگاه نيا. »است جامعه

 انيببه خود اثر در و باشد داشته يكمتر ليتخ  سندهينو هرقدر. دهد يم تنزل ساده ينگار عيوقا
 گئورگ. بود خواهد يتواناتر گر نشيآفر كند، بسنده اش روزانه مشاهدات و ينيع اتيتجرب
 ليتخ يجا ييها ينگار عيوقا نياست چن ديبع يگلدمن معتقدند، از منظر تجرب نيو لوس 2لوكاچ

در  شهير يدگاهيد نيحال چن نينگه دارد. با ا يرا راض اتيو عالقمندان ادب رديبگ اتيرا در ادب
و هنر مصروف  اتياز ادب 3ييزدا را بر استقالل شيدارد كه اهتمام خو يميقد يسنت فكر كي

 يشناس ييبايبه ز توان يو هنر نم اتيادب يمفهوم كه در بررس نيبه ا ييزدا است؛ استقالل كرده
 شهيكه ر ابندي يم تياهم انيم نيدر ا زين يگريمتعدد د ميصرف اكتفا كرد، بلكه عناصر و مفاه

 رونيهنر ب نييتب دهيا). «31: 1384 ك،ينيهوجو كرد( در اجتماع و فرهنگ جست ديآنها را با

________________________________________________________ 
1. Lucien Goldman 
2. Gyorgy Lukach 
3. De independence 
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 و هنر كه كرد يم ديتاك) 1865(1تن تيپوليه: دارد فلسفه در شهير يشناس ييبايزاز حوزه 
 رسوم، و آداب تيوضع نه،يزم شناخت بر و كند يم رييتغ زمانه ط،يمح نژاد، حسب بر اتيادب

 يمسائل به تن). 32(همان، »ديورز يم اصرار يهنر اثر در ياخالق طيمح و زمانه و كشور روح
 آن از تر سترون) زمانه و طيمح(نژاد، تن يبخش سه يالگو اما كند، يم توجه سندهينو نژاد چون
: 1386 ،2تي(اسكارپرديدربرگ را يادب كار دهيچيپ تينها يب تيواقع يها جنبه تمام كه است
12 -11.(  

 با را يكيالكتيد - يماد دگاهيد كه دانديم همان را يبدفهم نيتر جيرا و نيناسازتر گلدمن
 طيمح و مولف نامه يزندگ با را اثر دگاه،يد نيا كه است يمدع و انگارد يكي تن يها هينظر

 توجه از را پژوهشگران گلدمن. دهد يم حيتوض است، ستهيز آن در اثر صاحب كه ياجتماع
 گرفتن دهيناد يمعنا به البته نيا  كه دارد يم برحذر اش نامه يزندگ و سندهينو به ازحدشيب

 يارهايمع از ريغ ييارهايمع با يهنر و يادب آثار ليتحل. ستين يادب نشيآفر در فرد نقش
 از يكي. است ينظر ييها پشتوانه يدارا و يميقد اريبس يا سابقه به مسبوق شناسانه ييبايز

 نيا به استناد با حاضر پژوهش كه است گلدمن "ينيتكو ييگرا ساخت" ها، هينظر نيا نيتر مهم
  .دهد قرار مطالعه مورد را "رانيا يداستان اتيادب در يروستاهراس"تا  كنديم تالش هينظر

 بود، لوكاچ گئورگ يها شهياند زاده كه اتيادب يشناس جامعه در منسجم نظام نينخست«
 ريتحر رشتهبه منظم طوربه - گلدمن - روانشيپ از يكي دستبه دوم يجهان جنگ از بعد

 كه كنديم اشاره "ينيتكو ييگرا ساخت" يستيماركس هينظر به تياسكارپ). 15(همان: »درآمد
. بود مطرح اتيادب يشناس جامعه در مسلط هينظر عنوانبه ها سال تا و شد مطرح 1950 دهه از
 يبرخ گلدمن، هينظر شرح از شيپ رو،نيازا. است استوار يكيالكتيد - يماد دگاهيد بر هينظر نيا
  .شوديم داده حيتوض دگاهيد نيا يمبان از

 به "ياجتماع يزندگ با يادب نشيآفر ونديپ" ي مقاله در گلدمن ؛يكيالكتيد - يماد دگاهيد
 ييگرا ساخت" هينظر يگشا راه كه پرداخت اتيادب ييمعنا حوزه در يكيالكتيد نگرش نييتب

 نشيآفر بر ياجتماع يزندگ ريتاث كند، يم اشاره آن به گلدمن كه ياصل نياول. اوست "ينيتكو
 اي رمان يشناس جامعه[مانند  ذهن، يها دهيآفر يشناس جامعه عرصه در« گرچه. است يادب

 مسلم اصل كي امر نيا يماد - كيالكتيد دگاهيد در اما رند،يپذ يم را آن ها دگاهيد همه] ينقاش
 طبقات انيم روابط و ياقتصاد عوامل تياهم به اصل نيا هيحاش در گلدمن. »است نياديبن

________________________________________________________ 
1. Hippolyte Taine 
2. Robert Askarpyt 
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به احتماالت  يمعنو يها از ارزش ياشكال عنوانبه را هنر و اتيادب و پردازديم ياجتماع
 ياقتصاد تياز واقع يقيحق يمعنو يها ارزش ي. به اعتقاد ودهد يم ونديپ يو اقتصاد ياجتماع

اند تا حداكثر  اند و برآن شكل گرفته تيواقع نيبراساس هم رايز شوند، يجدا نم يو اجتماع
  رواج دهند.  تيواقع نيرا در دل ا يو وحدت انسان يهمبستگ
 ينگر جهان كه است ادعا نيا دارد، تياهم گلدمن هينظر نييتب در كه ياصل نيدوم

. هستند ينگر جهان ينوع انيب يها وهيش هم فلسفه و اتيادب و است ياجتماع يا دهيپد
 در كه ها انسان از يگروه بر نيمع يطيشرا در كه هاست شهياند از يا مجموعه ،ينگر جهان«

 ليتحم ،ياجتماع طبقات بر يعني برند، يم سربه يهمانند ياجتماع و ياقتصاد تيموقع
 نشيآفر در ياجتماع طبقات ياساس نقش بر ليتحل نيا با). 251: 1380(گلدمن، »شود يم
 يادب گر نشيآفر به را ها انگاره از يا مجموعه زمان طول در ياجتماع طبقات كند؛ يم ديتاك يادب

 اثر خلق هنگامبه يحت بود؛ نخواهد ها انگاره نيا از فارغ گاه چيه او كه ينحوبه كنند، يم ليتحم
 نقش ها انگاره نيا اما ندارد، دخالت سندهينو  يفرد اتيتجرب جز زيچ چيه رسد يم نظربه كه
 شاخص ندگانينما مثال يبرا. ابندي يم نمود نوشته سراسر در و كنند يم فايا را خود يديكل
از طبقه سوم و در  يهمگ 5و ولتر 4درويد ،3ريمول ،2رابله ،1ونيو مانند فرانسه يستيرئال اتيادب

 ،6انيدارند، مانند شاتو بر شيگرا سميرمانت انيهستند كه به جر يجناح مقابل، خرده اشراف
  . 9نيو المارت 8موسه دو الفرد ،7يينيو دو آلفرد
 و منسجم يدگاهيد را آن و دهيكش چالشبه را ينگر جهان يفرد خصلت گلدمن رونيازا

 كدام هر كه آورده ييهامثال خود سخن اثبات در او. دانديم تيواقع مجموعه درباره كپارچهي
 انيحيمس مانند است، فرد كي مقام در ها آدم يفكر يتضادها و انسجام عدم يايگو

 هنر اي فلسفه در است يهيبد اما. ينژاد يها يداور شيپ يدارا يها دموكرات و ستيماركس
 سم،يماركس جنس از ينامتعال و باشد يحيمس واحد آن در كه ندارد وجود يقتيحق ن،يراست
 در فقط نه كه است انيپا يب يراتيتاث تابع افراد احساس و شهياند. نژادپرستانه و باشد سمياومان

 زين معنا نيتر گسترده در يكيولوژيزيف ساختمان از بلكه دارد، قرار گوناگون يها طيمح معرض
________________________________________________________ 

1. Vivien  
2. Rabelais  
3. Moliere 
4. Diderot  
5. Voltaire  
6. Chateaubriand  
7. Alfred de Vigny 
8. Alfred de Musset  
9. Lamartine 
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 انسجام به يياستثنا طوربه فقط اما شود، يم كينزد انسجام به يتاحد همواره و رديپذ يم ريتاث
 بها سندهينو اي مولف نامه يزندگ به حد از شيب دينبا كند، يم ديتاك گلدمن. ابدي يم دست كامل
 انجام آنها سندگانينو يزندگ براساس يادب آثار از كه ييها ليتحل. داند يم خطا را تن دهيا و داد
 يفلسف خيتار در اما ند،يبگشا يادب نشيآفر خيتار از يگره بتوانند ديشا تيدرنها شود، يم
 با اثر ونديپ ،ياصل عامل و است يفرع عامل نامه يزندگ ندارند؛ يچندان كاربرد اتيادب

 يزيچ ،يكيالكتيد -يماد دگاهيد در نيبنابرا. است ياجتماع طبقات با منطبق يها ينگر جهان
 وجهچيهبه و داند يم يجمع يخصلت را يادب نشيآفر گلدمن. ندارد معنا سندهينو اصالت نامبه

 نقش به ات،يادب يجمع خصلت به باور نيع در. كند ينم ينف يادب نشينقش فرد را در آفر
. آنهاست مولفان كار حاصل يادب آثار كه ستين نيا منكر كسچيه. است معترف زين سندهينو
  .ستندين خودسرانه يها دهيآفر و دارند را خود خاص منطق آثار نيا اما

 يدرون انسجام از ،يادب اثر در زنده موجودات مجموعه و يفلسف نظام گلدمن، فرض با
 باعث انسجام نيا. است ياجتماع طبقه خاص ينگر جهان دهييزا خود كه يانسجام برخوردارند؛

 يبرمبنا ژهيوبه و يگريد يبرمبنا را شانياجزا از كي هر توان يم كه شود يم ييها تيكل ليتشك
 اثر چه هر كه ديرس جهينت نيا به تيدرنها. كرد درك يادب اثر اي يفلسف نظام مجموعه ساختار

 را ينگر جهان تواند يم يياستثنا يها ييتوانا با يفرد فقط رايز است، تر يشخص باشد، تر ميعظ
 نيآشكار نگشته، تا آخر يروشنبه ياجتماع گروه يآگاه در و است يريگ شكل درحال هنوز كه
 يكه در اثر ادب ينگر جهان ياجتماع يژگيو رغم يدرآورد. عل شهيبه تجربه و اند شيامدهايپ

قابل  ينگر جهان نيبود كه آن براساس هم ميخواه يشاهد مدارج مختلف ادب شود، يبازتاب م
  ) 265است. (همان:  حيتوض

 گلدمن ينيتكو ييگرا ساخت حيتوض در) 1376(1يپاسكاد وني ؛ينيتكو ييگرا ساخت هينظر
 يذهن يساختارها انيم يهمخوان ينوع روازآن. دارد يجمع يخصلت يادب نشيآفر ديگويم

 درونِ تا يهمخوان نيا اما دارد وجود اثر جهانِ سازنده يساختارها و ياجتماع طبقات و ها گروه
 ليتخ نقش حذف تا كه نديب يم يجبرباور از يشكل گلدمن هينظر در يو. رودينم شيپ اثر
  :ازجمله دارد يليدال خود حكم از دفاع در گلدمن. رود يم شيپ يادب يپرداز اليخ و گر نشيآفر

 رديگ يدربرم را يذهن يساختارها فقط يادب نشيآفر با ياجتماع يزندگ يضرور رابطه - 1
 دهيآفر يليتخ جهان و نيمع ياجتماع گروه يِتجرب يآگاه كه شود يم مربوط ييها مقوله به و
  .سازند يم همزمان طوربه را سندهينو

________________________________________________________ 
1. Ion Paskady  



 1397بهار ، 1ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

112 

 نيا. نديافريب را يذهن ساختار نوع نيا بتواند كه است آن از محدودتر فرد كي تجربه - 2
 سربه يمشابه تيوضع در كه باشد يافراد وستهيپ همبه تيفعال حاصل است ممكن ساختار

 را مسائل از يا مجموعه كه يافراد دهند، يم ليتشك را يخاص ياجتماع گروه يعني برند، يم
 يبرا يمعنادار پاسخ تا اند دهيكوش و ستهيز آنها با كرده، تجربه رانهيگ يپ و يطوالن يمدت يبرا
  .ابنديب آنها

 جهان بر حاكم ساختار و ياجتماع گروه يآگاه ساختار انيم رابطه گر، پژوهش يبرا - 3
 يحت و ناهمگون يمحتواها است ممكن يانداز چشم نيچن در. است معنادار يا رابطه ،يادب

 جهان كي. باشند داشته يكاركرد يا رابطه اي و باشند برخوردار يساختار يهمخوان از متضاد،
 اي باشد، همخوان كامالً يخاص ياجتماع گروه تجربه با است ممكن انيپر افسانه مانند يليتخ
 ،يخيتار و ياجتماع تيواقع با يادب نشيآفر فشرده ونديپ. باشد داشته آن با يمعنادار ونديپ
  .ندارد گر نشيآفر ليتخ نيرومندترين با يتضاد چيه

 اند، شده دهيآفر هنرمند يليتخ يايدن در و اند مسلط يجمع يآگاه بر كه ييساختارها - 4
 نييما را تع يها ها و حالت دارند كه حركت يعصب اي يا چهيماه يها ساختمان كاربه شباهت

  ). 14: 1377(گلدمن، ستنديزده ن واپس اياما آگاهانه  كنند، يم
 تا است ريپذ امكان ساختارگرا يشناخت جامعه پژوهش با يذهن يساختارها نيا كردن روشن

. داد نشان را يادب اثر جهانِ با ياجتماع يها گروه و طبقات يها انگاره انيم ييها يهمخوان بتوان
 كه است ييروستا جوامع بر حاكم يساختارها از يحاك يدهقان فرهنگخرده ازجمله ييهاهينظر
 عدم بودن، يسنت مانند يعوامل كند؛يم مطرح انيروستائ يژگيو را تنگناها عنوانبه عامل ده
 وجود پژوهشگران يذهن ساختار در شتريب عوامل نيا كه... و ييرگرايتقد هيروح شرفت،يپ زهيانگ

 و دارد روستاها يافتگينتوسعه تريكل ساختار در شهير بحث نيا. انيروستائ يزندگ در نه و دارد
 دهندهنشان كه يعوامل مجموعه). 76: 1390و ملكات،  وزي(استداننديم توسعه مانع را انيروستائ
  .دهديم قرار ريتاث تحت را سندهينو يذهن ساختار روستاست، از يمنف ريتصو و يماندگعقب

 "ييگرا سنت" ها سرفصل نيتر مهم از يكي ،يرانيا انييروستا ياجتماع يشناس روان بحث در
 رانيا كنار و گوشه يروستاها در يول است، شده فراموش شهرها در امروزه كه يزيچ. است
 منتقل بعد نسل به ينسل از كه است يعادت و يخو اي رفتار و نييآ ،»سنت«. دارد وجود

: 1382 ،ي(انوردارد گذشته يها سنت حفظ به شيگرا كه است يكس »گرا سنت« و شود يم
 با »گرا سنت«. دهند يم قرار تجدد مقابل در عموماً را سنت معاصر، يسينو خيتار در). 327
 و يمذهب يها كنش و باورها در يبازنگر به قائل وجه چيهبه و است مخالف يينوگرا و يينوجو
است  ديشد يحدبه انييروستا در رسوم و آداب و ها سنت به اعتقاد«. ستين شيخو يفرهنگ
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مقاومت  نانياز شهرنش شتريب گانهيب يها نفوذ فرهنگ و آرمان ها، يكه در مقابل نوآور
شرح  زيرا ن گريچند مفهوم د ييگرا مفهوم سنت ليذ ي). تقو71: 1387 ،ي(تقو»كنند يم
را به آن متصف  يرانيا انييكه هم علت و هم معلول آن هستند و عموماً روستا دهد يم
كه خود منجر به  يو ركود فكر ييستايو بسته بودن، ا تيمحدود ،يكار مانند محافظه دانند، يم

ظلم و ستم  طور نيو هم عتيكه آنها را مقهور طب ييگرا سرنوشت ت،يو در نها شود يتحجر م
 يبردبار و صبر ،ياريدارند، هم ينظر بار منفبه كه ها صفت ني. البته در كنار اكند يزورمداران م

  شود. يم محسوب يرانيا انييروستا يجمع خصائل جزو زين ينواز مهمان و
  

   پژوهش يشناسروش
 هستند، يمتن كه دادها به توجه بامحتوا استفاده شده است.  ليپژوهش حاضر از روش تحل در
 و زمان با رابطه يب تواند يم كه دارد تياهم لحاظ نيبد و است روش نيتر مناسب محتوا ليتحل

 ديتول گريد يها فرهنگ در اي و گذشته يها زمان در كه يمنابع و محتواها مورد در مكان
 يزبان اتيخصوص دياساس با ني. براديآ دستبه يپرارزش اطالعات و شود گرفته كاربه اند، شده

 درباره ييها استنتاج آنها از و شناخت كيستماتيس و ينيع اي نانهيب واقعطور  متن را به كي
 يها شيگرا و سندهينو اي ندهيگو ياجتماع و يفرد اتيخصوص درباره يعني ،يرزبانيغ مسائل

  ). 109: 1387پور،  عيرف»(آورد دستبه يو
 از بعد يها نسل سانينو داستان آثار كه است يفارس كوتاه يها داستان مطالعه، مورد جامعه
 يتر مناسب نهيزم ،ياجتماع و ياسيس تحوالت ليدلبه كه ييها نسل شود،يم يبررس جمالزاده

 كه يداستان آثار تمام يبررس ازآنجاكه. هستند پژوهش نيا يادعا مورد "يروستاهراس" يبرا
 رانيا سانينو داستان ها نمونه انتخاب يبرا ست،ين ريپذامكان اند، داده انعكاس را ييروستا يزندگ

 يبند نسل يبرا. شد دهيبرگز يداستان اثر سه اي دو نسل هر از و كرده ميتقس نسل چند به را
 دوره شد؛ كيتفك ازهم دوره سه ران،يا معاصر خيتار مهم يها دوره و دادهايرو بنابر سندگان،ينو

 دوران و 1376 خرداد دوم تا جنگ و انقالب دوران؛ 1357 انقالب تا 1332 يكودتا ساله 25
 و يفرهنگ ،ياجتماع خيتار در خاص يتحوالت گر انيب ها دوره نيا كدام هر كه تاكنون اصالحات

 يجوان كه ينسل برد؛ نام سندگانينو نسل سه از توان يم اساس نيبرا. هستند رانيا ياسيس
 نيهم در و گذراند ياسالم انقالب و مرداد 28 يكودتا يخيتار داديرو دو فاصله در را خود

 و شد جنگ و انقالب با مصادف اش يجوان كه ينسل. كرد خلق را شيخو آثار نيتر مهم دوران
 قلم سونيا به 1376 خرداد دوم از كه ينسل ت،يدرنها. كرد مبادرت اثر خلق به فاصله نيا در
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 يروستاهراس شانيهاداستان يبررس در و است ييآزما تجربه مشغول هنوز و گرفت دستبه
  . شود يبه نسل اول و دوم بسنده م نينبود، بنابرا انينما

) 1387 ك،يو هدفمند(فل ينيخاص در سطح ع يژگيدربرداشتن و خاطربه يريگنمونه
مورد نظر  يها يژگيو ياست كه دارا يداستان كوتاه فارس ليو تحل هيتجز واحدصورت گرفت. 

و  ها تيموقع ت،يمحدود به وضع شتريتر از رمان و ب است كوتاه يتيداستان كوتاه روا«باشند. 
نسل  سندگاني). از نو266: 1382 ،يرصادقيم»(واحد است يريو غالباً مرتبط به تاث ها تيشخص

 اتيادب در رشانيتاث هنوز كه شدند انتخاب يريگلش هوشنگو  يساعد نياول، غالمحس
 كه شدند انتخاب يصفدر محمدرضا و پور يمندن اريشهر دوم نسل از. است يباق رانيا يداستان

  . اندشده شناخته اول طراز سندگانينو عنوانبه رانيا يداستان اتيادب در يطوالن يها سال دو هر
  :از عبارتند هانمونه يهاداستان

 عزاداران " مجموعه از سوم داستانب1343: اول(چاپ يساعد نيغالمحس، "لي(  
 1347: اول(چاپ يساعد نيغالمحس، "لرز وترس " مجموعه از اول داستان(  
 " 1349: اول(چاپ يريگلش هوشنگ، "اولمعصوم( 

 "چاپ، 1362(نگارش: يصفدر محمدرضا، "يآب لهيت" مجموعه از "ونيپر :
1377( 

 " چاپ پور يمندن اريشهر، "عسل و ايموم" مجموعهاز " را يسنگ دندانبشكن)
 )1375: اول

 
  پژوهش يها افتهي

 بلكه نبود رمان هاكتاب كه بوده منظور نيا به ليتحل يبرا هامجموعه از داستان كي يجداساز
 و هستند روستا ياهال اتيحكا كه است گريكدي با مرتبط مستقل يها داستان از يا مجموعه

 يفرد اتيروح و اتيخصوص و شوند يم تكرار ابند،ي يم حضور ها داستان همه در ها تيشخص
  .گذارند يم شينما به را شيخو

 عزاداران " داستانبنيا از سوم داستان نمونه، انتخاب يهدفدار به توجه با؛ "لي 
 رايز است، رانيا يداستان اتيادب در يروستاهراس مطالعه يبرا انتخاب نيتر مناسب مجموعه

  .است ييرگرايتقد و انفعال خرافه، وهم، مثل يروستاهراس يها مولفه يدارا
گرفتارش شده و عرصه را به  "ليب"است كه  يسخت يقحط ظاهربه داستان ياصل موضوع

 يواسطه آن كنش اهال به سندهياست تا نو يخوب هيما بن نياست. ا روستا تنگ كرده  ياهال
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 يبرا يا سنجه بيترت نينشان دهد و بد يعيطب يبال كيدورافتاده را در مواجهه با  ييروستا
  . كند يفراهم م عتيو مبارزه با طب تيعقالن د،يآزمون جهد، ام

 و كرده عبور "ليب" از خود گذر ريمس در كه شود يم آغاز يگردباد فيتوص با داستان
 از ريتعب تواند يم داستان نيا قالب در كه ياتفاق گذارد؛ يم برجا كهنه پارچه و پاره ژنده يانبوه

 از يبرخ و رهيت و آور دلهره ييفضا جاديا با سندهينو خصوص به را گمان نيا و باشد استعاره كي
 كند، يم دنيوز داستان آغاز در كه "يچرك و اهيسباد " كند؛ يم تيتقو يداستان يها الوگيد

 هنگامبه را "ليب" يها بام پشت و ها كوچه كه ييها پاره  كهنه و "تند و فيكث يبو" با همراه
 يكهنگ از باشد يا استعاره تواند يم و دهد يم را شوم و اهيس واقعه كي دينو رد،يگ يم فرا غروب

  شود؛يم دهيد آشكارا آن يها نشانه كه قوم كي و فرهنگ كي زوال و
  ...آورد يم خود با را يديسف زيچ كه ديد را يچرك و اهيس باد فاطمه ننه«
 ننه به و برگشت و ليب به كرد فوت و خواند دعا و كرد تنگ را شيها چشم خانوم ننه«
  ...ميشد چارهيب شد، سرمونبه خاك: گفت فاطمه
كهنه كه با خود آورده  ياديو داخل ده شد و مقدار ز ديچيهمه جا پ يو تند فيكث يبو«
  ... ديها پاش بام ها و پشت كوچه يبود تو
: گفت فاطمه ننه. داد نشان بود دهيپاش جا همه كه را ها كهنه دهيپوس يها تكه و شد خم«
 خوانده زيچ همه فاتحه... آورده و كرده جمع را همه و شده رد قبرستون چند از كه نيا مثل
  ).58- 59: 1379 ،ي...(ساعدنيا بعدشم و يقحط اول شد؛

 ك،ينزد و دور دهات از يا آذوقه آوردن فراهم يبرا كدام هر كه ليب مردان هنگام نيا در
 يروزها كفاف كه يريگ دندان زيچ كدامچيه ظاهراً اما گردند؛ يبازم بودند، كرده ترك را خانه

 در ها يليب تالش نياول بيترت نيبد. نفر كي مگر اند، اوردهين دستبه بدهد، را ندهيآ سخت
  ماند؛ يم ناكام سرنوشت با مبارزه
  .»برگشته يخال دست جان،يخل بود رفته كه بابا يمشد: گفت حانير يمشد«
 گرفته دآباديس از برنج مشت چند عباس. آمدن يخال دست ها يليخ: گفت جبار يمشد«
  .»يباباعل به داد را هيبق و خواهرش و خودش يبرا برد نصفشو كه بود

و  لهياومده بود كه برد طو رشيگ ونجهيبغل  كيحسن فقط  يگفت: مشد حانير يمشد«
  ). 62- 63جلو گاوش...(همان،  ختير

بآنها. داستيپ كالمشان در يديناام عالئم اما زدند، يم گريد يتالش به دست ريناگز به ها يلي 
 امان در يقحط يبال و بتيمص از ظاهراً كه - اطراف يروستاها از يكي به رنديگ يم ميتصم
  اورند؛يب خود يفرداها يبرا خوراك يمقدار بلكه بروند - است مانده
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  ؟»ميبكن چكار فردا گذشته، نايا از: گفت حسن يمشد«
  .»رنيبگ گندم و ينيزم بيس كه آباد خاتون ميبفرست ميكن جمع نفرو چند: گفت اسالم«
 بوده يهرچ و آباد خاتون ختنير ها يآباد حسن و ها يدآباديس: گفت صفر يمشد پسر«
  .»بردن نبوده

  ).67...(همان، اومد رمونيگ يزيچ ديشا م،ير يم هم ما«: گفت اسالم
 يهنگام كه چنان خورد؛ خواهند شكست هم مرحله نيا در داستان قهرمانان كه داستيپ اما

اند  آمده كياز دهات دور و نزد تين نيهمبه كه ييها يگار انبوه از رسند، يم آباد خاتون به كه
  . شوند يمات و مبهوت م

 در ها سهيك از يتل يرو مردها و بودند ستادهيا تاگوشگوش ها يگار ده رونيب و ده يتو«
 خدابه: گفت يم بلند يصدا با و گذشت يم ها يگار نيب از تيعنا يمشد. بودند نشسته يگار
  ). 89...(همان، ميندار يچينمونده، ه يزيچ

 دو اول گروه. كنند يم دنبال را يگريد خط نفره دو گروه دو ل،يب مردان تالش موازاتبه
 مردان يبعد حركت مقدمه م،يشد آشنا آنها با داستان يسطرها نياول در كه هستند يرزنيپ
آنان ندارد، بلكه  هيبا جد و جهد اول يقرابت چيه تنهانه بار نيا كه يحركت كنند، يم فراهم را ليب

 يروهايو سپردن سرنوشت خود به ن عتيو چرا به طب چون يب ميو تسل يدياز ناام تيحكا
  دارد.  عهيماوراءالطب

 م،يبند يم ليدخ م،يكن يم يعزادار فردا. رونيب ره ينم ده از يشكيه فردا: گفت خانوم ننه«
 دور ليب از بالرو ببخشه رو ما و اديب رحم دلش حضرت ديشا. ميخوان يم نوحه م،يكن يم هيگر

  .»بخشن ينم رو ما آقاها نشه، يعزادار تا... بكنه
 از را ها علم بعد و ميپاش يم تربت آب را ده همه و مير يم خانوم ننه و من: گفت فاطمه ننه«

  ).88...(همان، رونيب ميآر يم علمخانه
رابطه  نيهم –دارند رابطه گريكدي با انهيمخف كه يجوان زوج حان،ير و يحسن دوم گروه

مشغول  ييبه گدا ليكه مردان ب يوقتبه –متهورانه است يعمل ل،يزده ب سنت يدر فضا انهيمخف
كه  ليندارند و در برابر مردان ب گريثروتمند د يو دستبرد به روستاها ياز دزد ييهستند، ابا
مسروقه.  يها يپر است از خوراك يحسن يها دست گردند، ياطراف برم ياز روستاها يدست خال

اند،  به قضا و قدر گردن نهاده يجملگ ها، يليكه ب يامر و هنگام تيدو نفر درنها نيهم
متفاوت با  يشهر سرنوشتو با فرار از روستا به  سازند يم يخود را عمل ميتصم نيتر متهورانه

  . ابندي يم ليب يسرنوشت اهال
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 دو هر. بود دهيچيپ جاهمه برشته نان يبو. گشتند يم شهر يتو يحسن و حانير يمشد
 يتو رفتند دو هر شد كج كه آفتاب. كردند يم تماشا را ها خانه نان، از يبغل با و بودند ريس

  .يگودال كنار نشستند و يا خرابه
  ؟»گرمه چقدر شهر يهوا: گفت يحسن«
 يا خوشمزه يها گفت: وه چه نون د،يكش يم يران حسن يكه دستش را رو حانير يمشد«

  ).  90...(همان، ميكرد دايپ
صرف به مقدسات و  يآنها با اتكا كنند؛ يمتفاوت را تجربه م يتيوضع ها  يليب گريتقابل، د در

اند كه  كرده ليتبد يبزرگ يمذهب اتيرا به ه ليب ،يخوان و نوحه يهمچون عزادار يشعائر مذهب
   دانند؛ يم عهيماوراالطب يروهايو جوان و زن و مرد در آن تنها راه چاره را توسل به ن ريپ

 هيگر و خواندند يم نوحه يهمگ. آمدند رونيب بزرگ يها علم با زنان نهيس ها يليب«
 تا دو گردن، به ريزنج ده،يخم قد با كه بودند خانوم ننه و فاطمه ننه همه از جلوتر. كردند يم

 كه رسد يم انيپا به ياالغ الشه فيتوص با داستان). 91...(همان، دنديكشيم دوشبه بزرگ علم
حلقه زدند و  يدور گار جماعت« است؛ شده دوخته آن به ها يليب گرسنه و صيحر يها چشم

  ». با اشتها چشم دوختند به الشه بزرگ و مرطوب االغ و ساكت شدند...
 از يا پاره به نسبت  آن سندهينو يمنف اريبس يريگ جهت گر انينما، "ليبعزاداران " داستان

 اتيادب در يروستاهراس ديمو تواند يم و است يرانيا ييروستا يفرهنگ اتيخصوص و باورها
 در كه ييآنها و دنديرس يريس و گرم نان به آمدند شهر به كه ييآنها چراكه. باشد يداستان
  !نشد بشانينص االغ الشه جز ماندند، روستا
 سندهينو دارد؛ "ليبعزاداران " هيشب يساختار مجموعه نيا؛ "لرز وترس " داستان 
 كه را ياتفاقات داستان، هر در و است  كرده انتخاب خود يها داستان محور عنوانبه را ييروستا

 يزندگ از يا گوشه توان يم آنها در نظر،نيازا. كند يم تيروا گذرد، يم روستا آن ياهال بر
 نگاه از البته كرد، مشاهده را رانيا كنار و گوشه دهات بر حاكم فرهنگ و تفكر و ييروستا

 ،يسينو داستان يها كيتكن همه از استفاده به مجاز داستان كي نوشتن مقام در كه سندهينو
  .است يينما بزرگ ازجمله

. كشديم ريتصوبه را روستا در خرافه و جهل يزيچ هر از شيب لرز و ترس داستان
 و شوند يم متوسل خشونت به شرور، يروهاين و نياطيش دفع يبرا و ترس خاطربه انييروستا
 و جنوب در ييروستا ياهال از احمد سالم. است آورده پناه آنان به كه كنند يم يقربان را يانسان
 و الغر اهيس" خود، خانه يها اتاق از يكي در - يتابستان ديشا - گرم يروز ظهر ا،يدر هيحاش

 يبزرگ جوش قهوه و  نشسته اجاق جلو كه بلند يا دشداشه و كوچك يا كله با نديب يم "يقدبلند
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 و انس هم ديشا اي - طانيش يجابه احتماالً را بهيغر ،ييروستا مرد اما است، گرفته آتش يرو را
   كند؛يم گرفتارش و  شده ظاهر او بر كه رديگ يم - جن

 بسته پام و دست. دميشن شو سرفه يصدا اول... شدم گرفتارش كه ارميب آب بركه رفتم يم«
خدا، اگه دروغ بگم، نشسته  ينشسته بود... به خداوند 1فيمض تو... بخورم تكون نتونستم و شد

  ).9- 10: 1353 ،ي...(ساعدكرد يبود جلو اجاق و داشت قهوه درست م
 در كه است داستان نيا بند عيترج ينوعبه شدن گرفتار فعل و گرفتار صفت قت،يدرحق

 اما دانند، يم آن به متصف را احمد سالم پسنيازا روستا، ياهال همه و شود يم تكرار آن سراسر
خواننده، با توجه به  رونيازا. است شده گرفتار يزيچ چهبه قاًيدق او كه شود ينم گفته گاه چيه
 يطانيش ييرويرا ن يعامل گرفتار ان،ييحدس بزند كه روستا تواند يمتن، تنها م يها الوگيد
كه  جاست نيا زيآم است. نكته ابهام   كرده يتجل اهيس بهيكه البد در جسم آن غر دانند يم
تصور را به خواننده القا  نيو ا دهد يم اهيبه س يرعاديغ يليخود شما فاتيبا توص سندهينو
و  يپست چيصورتش ه«در شناخت خود دچار خطا نشده باشند؛  انييروستا ديكه شا كند يم

  ).   22همان، »(صاف كرده بود ده،يلب و دماغش را جو يزينداشت، انگار چ يبلند
 ديترد ورطهبه را او و دهد يم بيفر را خواننده يا لحظه تنها كه ستين شيب ياليخ نيا اما

 سر او از كه هم يكنش هر و ميهست مواجه ريپذ بيآس يانسان با قتيدرحق كه چرا كشاند، يم
  عادت؛ خرق از يشكل اي و عتيطب يورا يزيچ نه و ست يانسان يكنش زند، يم

 به را دستش... نيكن كمكم: گفت و آمد جلو يقدم چند بغل، ريز يها چوب كمك به اهيس«
  )20- 21!...(همان، كمك! كمك: دينال و كرد دراز التماس
 توان يم يدرستبه كه است اهيس بهيغر از انييروستا هراس د،ينما يم يعيرطبيغ كه چه آن

 تالش در بهيغر كه است ينيب شيپآنان دانست. قابل  يباور و خرافه تياز محدود يا آن را نشانه
  خورد؛ يم شكست كامالً آنان از گرفتن كمك و انييروستا به شدن كينزد يبرا خود

 يجور نيهم اهللا، رسول اي: گفت يعل احمد محمد... رفتند تر عقب مردها و آمد جلوتر اهيس«
  ...جلو اديم داره

  ... خوام يگفت: نون م اهيس«
  ...بكنه گرفتارمون و اديب جلوتر خواد يم خواد، ينم نون گه، يم دروغ: گفت زاهد«

________________________________________________________ 
 نيمتن، در ا فيدار معنا شده است، اما با توجه به توص مهمان اي منزل صاحب به دهخدا لغتنامه در فيواژه مض .1

 .شود ياتاق مهمان اطالق م ايخانه  داستان به مهمان
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 اهيرا داشتند از س گريهمد يهوا كهيو جماعت درحال شد يم كيآرام آرام به آنها نزد اهيس«
  ) 21- 22...(همانگرفتند يفاصله م

 دستبه سنگ اه،يس مرد كشتن قصدبه انيي. روستاستيهمه ماجرا ن به،ياما هراس از غر 
  شوند؛ يم تيجنا مرتكب و رنديگ يم

  ؟»داره گناه مشيبكش اگه: گفت ايزكر«
  .»نداره گناه باشه يمضرات اگه: گفت زاهد«
  ... هيگفت: معلومه كه مضرات يمصطف يحاج محمد«
 سنگ و رسول اذن به و اهللا، اذن به: گفت بلند يصدا با و برداشت يسنگ و شد خم زاهد«

  )22- 23همان، .»(اهيس طرف انداخت را
 يرو بر طانيش يتجل با خود باور به كه شود يم يانييروستا مركب جهل كشته اه،يس بهيغر

 بيترت نيبد. نديجو يم توسل رسول و خدا به) او(كشتن دفع يبرا و اند شده مواجه نيزم
 ياز انحطاط فرهنگ ينوعبه سندهينو و دارد وجود انييروستا يباورها به نسبت ديشد يسوءظن

  . ديگو يآنان سخن م
 كه ضمن آن  يا بلند است؛ نامه ييگو تك كيداستان مانند  ني؛ ا"معصوم اول" داستان

است كه داستان  اتيمرسوم در ادب يكيتكن ني. اشود يروستا شرح داده م رياخ يدادهايرو
  . افتي توان ياز آن م يفراوان يها نمونه يرانيآثار ا انيو در م شود يم تينامه روا كيازخالل 
 برادرش به روستا آن معلم از يا نامه قالب در روستا كي در بيغر يداديرو داستان نيا در

 تواند يم پرداز خرافه اذهان تنها كه يياستثنا يداديرو شود، يم تيروا دارد، سكونت شهر در كه
از  يكي عنوانبه "اولمعصوم " داستان انتخاب ليدل زين خرافه عنصر نيهم. باشد آن خالق
از  يا و نشانه كند يم دايكه در سراسر اثر نمود پ ياست، عنصر قيتحق نيا يها نمونه

  است.  رانيا يداستان اتيمفروض در ادب يروستاهراس
-به و دهد يم تيماه رييتغ زمان مروربه كه است آسا غول يمترسك به مربوط درظاهر ماجرا

 يليساخته انسان دل گريديانيببه شود؛ يم ليتبد روستا ياهال خود وهراسخوف يبرا يا لهيوس
  . كند يم دايپ ياستعار ييو داستان معنا شود يهراس خود انسان م يبرا

 با - بوده مست انگار كه - روستا ياهال از ينام عبداهللا غروب، هنگامبه كه كند يم تيروا يراو
 آن سر يرو را خودش كاله ده،يكش ابرو و چشم] روستا[مترسك  يحسن يبرا يذغال تكه

 ابعاد واسطه به هم نيا از شيپ كه مترسك. است  گذاشته ليسب شيبرا پشم يمشت با و  گذاشته
 يظاهر بودند، ختهيآو آن از ها كالغ ترساندن يبرا كه يپرندگان يها الشه طور نيهم و بزرگش

  .شود يم تر ناك خوف صدچندان كارنيا با داشت، هراسناك
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 كدخدا مال پالتو. بود تنش كه بود وقت يليخ پاره پالتو آن. هست ادتي حتماً را يحسن«
 ررسيت كرد ينم جرئت يا پرنده ،يكالغ چيه غورشي قواره و قد آن و دست تا دو همان با. بود
 را خونشان و زده سنگ قلوه با كالغ تا دو يكي يوقت تازه. برود خرابه قلعه يباال يها نيزم
 چه گريد بود، بسته شيها دست به را ها كالغ هم بعد و يحسن پالتو دامن و قهي به بود دهيمال

 شيبرا ليسب و بكشد يدرشت آن به ييها چشم يحسن يبرا و برود عبداهللا كه داشت يلزوم
  )188: 1380 ،يري(گلش»باشد؟ دايپ يمتر صد از يحت كه كند درست
همان مترسك روستا رفته رفته به كابوس  اي ي. حسنخورد يحوادث رقم م ريس پس نيا از

   كند؛ يم ديآنان را تهد يداريو در خواب و ب شود يم ليآن روستا تبد يتمام اهال
 درست. بودم نشده ياالتيخ اصالً. كردم ينم اليخ نه،. دميشن كه بود وقتآن. ماندم داريب«
 يا كنده يصدا مثل. پا كي يرو د،يپر يم كه نيا مثل. اصالً بزند، قدم يكس كه نه. بود پا يصدا
 يتو صدا تازه. باشند كرده چينمدپ را سرش كه يا كنده يصدا هم آن بزنند، نيزم به كه بود
  )192...(همان، متكا از بود، نيزم از نبود، هوا

 يا عده. كنند يم دايپ را ها زده جن حاالت گذرند، يم يحسن كنار از كه يمردان و زنان
 آن از كدخدا دختر كند؛ يم بيتعق را آنان و رود يم راه سرشان پشت مترسك كه نديگو يم

- به - بود كرده تر ناك خوف را مترسك ظاهر كه يكس همان - عبداهللا ت،يدرنها! شود يم حامله

  .شود يم كشته مترسك دست
هنوز دستش بود.  ليده. ب يها يكياز قبرها افتاده بود، نزد يكي يكه رو ميديرا د عبداهللا«

 يپا شيها . كفشميدينبود، چرا؟ نفهم شيراستش قلم شده بود. كفش پا يدو تا انگشت پا
بود... دو تا انگشت عبداهللا به پوست بند  دايها پ دامن پالتو فقط نوك كفش ريبود. از ز يحسن

متكا. بعد  كيراستش شده بود مثل  ي... پامياوريرا بند ب شيخون پا ميشده بود. فقط توانست
تمام كرد. صبح بردندش  شبيشناختش... د شد ينم گريقدر كه د هم صورتش باد كرد، آن

  ). 195همان، »(خاكش كردند يحسن يها يكيصحرا و همان نزد
 ياهال واهمه و روستا زده خرافه يفضا از يكسان اي يكس دارد؛ هيتوج كي حوادث نيا همه

 ياستعار يمفهوم داستان هم باز نگاه نيا با و رسانند يم انجام به را خود كار و برند يم سود آن
 به را آن و رسانده قتل به را يو عبداهللا دشمنان و دارد وجود قتل احتمال يعني. كند يم دايپ

و  ينگر بر ساده ينقد توان يرا م "معصوم اول"داستان  ني. بنابرااندازنديم يحسن گردن
  . رنديگ يقرار م گرانيد ييسودجو لهيدانست كه وس انييروستا يپرست خرافه
 كرد؛ ليتحل منظر دو از توان يم را داستان نيا؛ "يآب لهيت" مجموعه از "ونيپر" داستان 

 زين اثر نام از چه چنان - يا افسانه اي و يپر و جن يها داستان فيرد در است يداستان سو كي از
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 و كند ينم برقرار قيتحق نيا يها نمونه گريد با ينسبت صورت،نيدرا كه - ديآ يبرم نيچن
 ها خرافه و اوهام داستان را آن توان يم گريد يمنظر از اما خطاست؛ انيم نيا در آن انتخاب

 به باور خصوص به دهد، يم انعكاس را رانيا جنوب مردمان يباورها از يا گوشه كه دينام
 از يبرخ روح در حلول با گاه و شوند يم دهينام "بهتران مااز " عام، انيب در كه يموجودات
 و يشيپر روان يا گونه ن،ينو علم كه را چه آن قتيدرحق. كنند يم "گرفتار" را آنان ها، انسان

 كه ابدي يم يخراف يهيتوج مردمان نيا انيم در داند، يم ها هورمون يبرخ در اختالل جهينت
 از يا صحنه داستان نيا در است؛... و ريگ جن بابازار، چون يكسان تيصالح در تنها آن درمان
 و رنديگ يم را ماريب يوپادست يا عده آن انيجر در كه شود يم تيروا بابازار سبك به درمان
 تن و روح كه خواهد يم يمنياهر يروهاين از كوبد، يم ماريب تن بر كه يا تركه با همراه بابازار

  كنند؛ رها را ماريب
 تا گرفته پا ناخن از. دشيكوب تركه با و نيزم يرو خواباند كرد، لخت را برادرش بابازار«
  .برو رونيب جوان نيا تن از: گفت يم آهسته و زد يم نرم نرم گردن،
  ...داد آزارم. روم ينم رونيب: گفت يم و ماند يم خاموش يكم بابا«
 كه بود تركه... شود يم كور كه نه چشمش از اما. برو رونيب تنش از: زد يم تندتر بابازار«
 »شود يم گنگ نرو، رونيب زبانش از: گفت يم و زد يم... شد يم شيتر شيتر و آمد يم فرود

  ).14: 1377 ،ي(صفدر
 با خواننده و است خرافه كند، يم دايپ ريگ چشم ينقش، "ونيپر" داستان در چه آن

 باعث اغلب كه شود يم مواجه... و اجنه آل، مانند ينيفرازم يموجودات فاتيتوص از يا مجموعه
  هستند؛ انييروستا وهم

  »باشم؟ نگذاشته پا اش بچه يرو! نباشد آل ا،يخدا«
 پارسال مگر. باشد كرده له پا ريز را يا بچه مبادا كرد، نگاه زار شن در خود يجاپا و پاها به«
 يجا كه بود زده چنانشان و آل زده بودش،  بچه يبود رو ختهير گرمآب ييزائو زن كه نبود
 ديپاش يم ييجابه آب هرگاه زنش پس آن از. نمود يم كبود او يپهلو و كمر يرو انگشتش پنج

  ).8(همان، »زديبگر او تا برد يم خود با يا پاره آهن اي كارد رفت، يم چاه سر به يكيتار در اي
 مختلف يها تيموقع در ،يپر بسان يموجود با كه است يمرد تيروا داستان، اصل اما
 »چپ گونه نييپا يخال و دهيكش يا چهره و پاها قوزك تا شالل يموها با يزن« شود، يم رو روبه
 ذهن به را گمان نيا خاطر نيبد و داستان ياصل تيشخص مگر است، پنهان همه ديد از كه

  است؛ شده اوهام دچار ديشا كه سازد يم متبادر شكاك خواننده
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 يكس با يپنهان اي كرد، يم وگو گفت يگريد با مرد يگاه كه گفت يم هم خودش زن«
  ).31(همان، »ديكش يم اديفر و كرد يم داديدادوب
دارد كه  تيواقع نينشان از ا نياز آنها شده است و هم يكياو گرفتار  انييروستا گريد باوربه

روابط  افتنيبه  يلياست و كمتر م ييگرا از واقع تر نيسنگ انينزد روستائ يخراف يكفه باورها
ممكن.  يزيداستان است و در عالم داستان، هر چ نجايآنان است؛ گرچه ا انيم يعلت و معلول

  ! "ونيپر"قصه  انييباشد و نه از روستا دگرايخطا از خواننده ترد ديپس شا
 نجس است، در  ي؛ سگ كه در باور مسلمانان موجود"را يبشكن دندان سنگ" داستان

 ليها تبد آدم يرحم يشونت و بخ زانيم يبرا يا به سنجه يرانيا سندگانينو يها داستان
است كه در  يموضوع - كه اغلب سنگدالنه است - وانيح نيها با ا نحوه برخورد آدم شود؛ يم
است،  موضوع شكل گرفته نيما حول ا يآثار داستان نياز بهتر يا و پاره  تكرار شده رانيا اتيادب

  و...  "ليعزاداران ب"داستان پنجم از مجموعه  اي تياثر هدا "سگ ولگرد"مانند داستان 
 و تعصب چون يگريد موضوعات به كه حالنيدرع دارد، يا هيما بن نيچن هم داستان نيا

. پردازد يم روستا ياهال يپرست خرافه و يآگاه عدم و يمكان يتحركيب طور نيهم و يفكر جمود
از  يا و مجموعه رديگ يرا دربرم ييوجوه مختلف معنا "را يبشكن دندان سنگ"داستان  رونيازا

.  گذارد يم خواننده قضاوت معرض به را دورافتاده يروستا كي مردمان يخصائل و صفات فرهنگ
 داستان نيا در. يساحل يروستا در نه اما گذرد، يم كشور جنوب يروستاها از يكي در داستان
كشت و زرع  يسختبه حاصلكم و خشك يها نيزم در كه شود يم مواجه يكشاورزان با خواننده

داستان را متاثر از  يو خشونت آنان كه فضا ييباشد بر تندخو يليدل ديشا ني. همكنند يم
  است.   خود كرده اريشدت بس

 نامه "اولمعصوم " داستان مانند هم نجايا در. ستين ساده و سرراست داستان تيروا وهيش
 است، دهيبرگز اثر يراو عنوانبه را آن سندهينو كه يا واسطه تيشخص با اما دارد، يديكل ينقش

 يآگاه شود، يم تيروا آن درضمن كه ياتفاقات و ها نامه يايدن از ميرمستقيغ يشكلبه خواننده
 با او زبان از ما و خواند يم را ها نامه كه هست داستان نيا در يكس گر،يديانيببه. ابدي يم
. ميشو يم آشنا كند، يم تجربه "گوراب" نامبه ييروستا در ها نامه فرستنده كه ييدادهايرو
 تيشخص يايگو شتريب نكات نيا و كند يم اضافه داستان به ينكات هم او كه است يهيبد

  .اوست با ها نامه رندهيگ رابطه و ها نامه فرستنده
 يگذران خدمت سرباز يكه برا شود يفرستاده م يتوسط فرد "گوراب" ياز روستا ها نامه

جز  ستين يها كس نامه رندهيبه آنجا اعزام شده است. گ "يو آبادان جيسپاه ترو"خود در 
 يها پ و از خالل نامه خواند يم يكس يها را برا او نامه اتيروح ريياش كه مضطرب از تغ معشوقه
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 ريو درگ برد يم اديرا از  شيخو ان،ييكه سرباز رفته رفته در جامعه نامتعارف روستا برد يم
  . سازد ياش دور و دورتر م گذشته يكه او را از زندگ شود يم يمسائل
 خجالتش كه من با يول بود ساكت و ساده. بودم دهيند ازش يزيگر مردم بود، نجايا يوقت«

 كه شود يم زانيگر زمان و نيزم از چنان مرد نيهم بعد... داشت شور و شر بود، ختهير
  ).14: 1380پور،  ي...(مندنندارد هم را نور تحمل يحت گريد سدينو يم

است  يانيياو با روستا انيم ديتضاد و تنش شد جهيو انزوا نت يزيگر مردم نيا قت،يحق در
 مردمان و عتيطب يگوناگون وناآگاه از جهان  ييها آدم كنند؛ يم ستيز ييابتدا يا وهيكه به ش

  است؛ يمكان يتحرك يب و يفرهنگ ييستايا زاده خود كه آن
 كه شما. ايدر لب ديكن كوچ گر،يد يجاكي ديبرو ديفتيب راه ها، زده فلك ميگو يم بهشان«
 با كشد، ينم نفس مرده، گريد خاك نيا... دارد ييبو چه ديدان يم چه د،يا دهيند زاريشال هنوز
  ).15...(همان، شود ينم درمان هم شيآ و كود

 هفت يتو را چندرغازشان كنند، يم يدزد برسد دستشان كشند، يم سق به دهيخشك نان«
 گريهمد يبرا و زنند يم ها شب را شانيها زن سگ، مثل كنند، يم پنهان هم چشم از سوراخ تا

  ).18...(همان، كنند يم فيتعر
 دفاع انييروستا خشونت برابر در بهيغر يسگ از سرباز كه رديگ يم اوج يزمان ها تعارض نيا

 سرباز همان غربت به را سگ غربت توان يم. شود يم يگريد فاز وارد داستان رونيااز و كند يم
 اگر ستين يتعجب نگاه نيا با و ناجورند يا وصله دو هر راكد، و بسته يطيمح در كه كرد هيتشب

 به نفرت نثار در انييروستا اگر اما كنند؛ دايپ را گريكدي ها آدم نيا همه انيم در سگ و سرباز
- به و شناسند ينم سگ شكنجه يبرا يمرز چيه اما هستند، قائل خود يبرا يحدود حداقل سرباز

 كتك و سگ ختنيآو داربه از رد،يگ يم شكل داستان در ها صحنه نيزتريآم خشونت بيترتنيا
 اما همهنيا. بود ختهيگر دار طناب از قبالً كه يوانيح سوزاندن ت،يدرنها و آن يجمع دسته زدن
 كه سرباز. كنند يم كامل را داستان گريكدي كنار دو هر كه دهد يم رخ گريد داديرو كي موازاتبه
 نيا با شود يم يباستان ينقش متوجه سرداب نيا در برد، يم پناه يسرداب به ييتنها وقتبه شهيهم

 تيواقع كننده يتداع نقش نيا. است كرده فرو سگ كي سر در را يخنجر مرد كي كه مضمون
 خود نامه در سرباز كه نيكماا شود، يم كشته شكل نيتر عيفج به كه يموجود و است حال

 يرو برهنه يها دندان آن كه دميد يم و شد يم فاش ميبرا داشت سرداب نقش راز«: سدينو يم
  ).22(همان، »نميب يم كه است يهار نيهم قيعت روح مرد، و هاست دندان نيهم نشانه سنگ
 و فرهنگ يدگيپوس و يكهنگ يايگو ان،ييروستا خشونت يزشت از گذشته يعبارت نيچن
 سرباز  خطابه كننده يتداع نيا. كند يم داللت امر نيهم بر "قيعت" واژه و هست زين آنان يباورها
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 دارند سالك، آبله، انگل، تراخم،. خانه ضيمر ديبرو دم از ديبا تان همه ميگو يم«: است انييروستا به
 انييروستا روح و جسم انيم يونديپ سندهينو بيترت نيا به). 16همان، ...»(پوسانند يم را شما

  :مانند دارد، انييروستا ييگرا خرافه فيتوص در زين يعبارات داستان. سازد يم برقرار
ها شروع  . شگون ندارد اگر مرغ اذان بخواند و مرغبرند يسر م ،يكييكي را شانيها مرغ«
از تقابل با  يا ، هم نشانه"را يبشكن دندان سنگ" ني). بنابرا14همان، »(خواندن...اند به  كرده
  آنان است.   يها و باورها عادت نيو نقد سنگ انييروستا

 
  يريگجهينت

 يداستان اتيادب در مختلف يها وهيش به كه روستاست به نسبت يمنف يداور شيپ يروستاهراس
 ارائه و انييروستا يخراف يباورها كردن برجسته آنها از يكي است؛ كرده دايپ نمود رانيا

خلق  گر،يد وهياست. ش يرشهريغ يزندگ ،يطوركلبه اي ييروستا يزندگ از زيآماغراق يريتصاو
از دافعه را نسبت به  يحس ها نياست. مجموع ا يعيرطبيناك و غ وهم ييفضاها اي دادهايرو
سمت و  انيياو از روستا و روستا يابيو به ارز كند يم جاديدر خواننده اثر ا ييروستا يها دهيپد
  . بخشد يم يمنف ييسو

 كينزد ييروستا عموماً و يرشهريغ يفضا به كه گاه آن ،يفارس معاصر يها داستان از يفيط
 اي درست كه دهند يم بازتاب را خرافه به آغشته اي و ناك خوف و معوج يريتصو شوند، يم

 نيچن ازآنجاكه. دهند يم نشان منسوخ و يبدو يباورها با مرادف را ييروستا يزندگ نادرست،
 و دارد يزنندگ پس قدرت ناخواسته اي خواسته است، يمنف ييها يژگيو واجد روستا به ينگاه
  .شد دهينام "يروستاهراس" جهت نيهمبه

 كه گفت يم سخن ياجتماع يها گروه از "ينيتكو ييگرا ساخت" هينظر در گلدمن
 به قائل او اساسنيبرا. كنند يم سندهينو ذهن وارد را مشابه شيوبكم يها انگاره از يا مجموعه
 جان. بود يادب جهان بر حاكم ساختار و ياجتماع گروه يآگاه ساختار انيم رابطه يمعنادار
 نوع نيا بتواند كه است آن از محدودتر ييتنهابه فرد كي تجربه كه بود نيچن گلدمن كالم

 ياريبس افراد وستهيپ همبه تيفعال حاصل است ممكن ساختار نيا. نديافريب را يذهن ساختار
 يمدت يبرا را مسائل از يا مجموعه كه يافراد يعني برند، يم سربه يمشابه تيوضع در كه باشد
. ابنديب آنها يبرا يمعنادار پاسخ تا اند دهيكوش و ستهيز آنها با كرده، تجربه رانهيگيپ و يطوالن

 يهمخوان از متضاد، يحت و ناهمگون يكلبه يمحتواها است ممكن يانداز چشم نيچن در
. باشند داشته يكاركرد يا رابطه ،يا مقوله يساختارها عرصه در اي و باشند برخوردار يساختار

 انيپر افسانه كي جهان مثال عنوانبه روزمره، تجربه با گانهيب سراپا ظاهربه و يليتخ جهان كي
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 كم دست اي باشد، همخوان كامالً يخاص ياجتماع گروه تجربه با خود، ساختار در است ممكن
  .باشد داشته آن با يمعنادار ونديپ

 در ينيتكو ييگرا ساخت هينظر كاربست آمد، قيتحق يها افتهي بخش در چه آن به توجه با
 روشنفكران انيم يخيتار ريس است؛ نييتب قابل رانيا يداستان اتيادب در يروستاهراس مطالعه

 و ياسيس يها شهير و ييروستا فرهنگ و انييروستا با - ياجتماع گروه كي عنوانبه - رانيا
 كي قالب در گاه كه كند يم دايپ يگوناگون يها صورت تقابل نيا. دارد يتقابل يرابطه آن ياجتماع

 نيچن. يهنر ياثر اي داستان كي قالب در گاه و ابدي يم يتجل يستيژورنال يا مقاله اي ادداشتي
 قت،يدرحق. شد ادي يروستاهراس عنوانبه آن از كه كند يم دايپ يارزش بار داستان قالب در يتقابل

 در معنا نيا است؛ ييروستا فرهنگ و روستا به نسبت يمنف يداور شيپ يا گونه يروستاهراس
از آنها برجسته كردن  يكيكه  كند يم دايمختلف نمود پ يها وهيشبه رانيا يداستان اتيادب

 گريد وهياست. ش ييروستا يشده از زندگ اغراق يريو ارائه تصاو انييروستا يخراف يباورها
  است.  يعيرطبيناك و غ وهم ييفضاها اي دادهايخلق رو ران،يا يداستان اتيدر ادب يروستاهراس

 مفروض يروستاهراس دهنده نشان كه يداستان آثار از ييها نمونه قيتحق يها افتهي در
 برآنعالوه. داشت مسلم ينقش خرافه عنصر ها داستان نيا همه در. ديگرد ليتحل و ارائه هستند،
 به شوند، يم يتلق يمنف يميمفاه كه يطلب خشونت ،ييرگرايتقد ،يانگار ساده مانند، يعناصر
 يداستان اتيادب در ييروستا طبقات از كه يريتصو بيترت نيبد. شوديم منتسب انيروستائ

 به نسبت را دافعه از يحس مجموع، در كه است يعيرطبيغ و معوج يريتصو شود، يم ارائه رانيا
 و سمت انييروستا و روستا از او يابيارز به و كند يم جاديا اثر خواننده در ييروستا يها دهيپد
 با را "رانيا يداستان اتيدر ادب يروستاهراس" هيفرض توان يم رونيااز. بخشد يم يمنف ييسو

  نشست.  يابيبه ارز ينگاه نيكرد و با چن دييتا رانيا يداستان يهانمونه
 يمنف را روستا به شدن متصف كه(آنان روستا افراد تا شد موجب يروستاهراس دهيپد نيهم

: ديگويم مامفورد كه ييجا. آوردند يرو ينيشهرنش به و كرده مهاجرت شهر به) كردنديم يتلق
  ).18: 1390(ممتاز، »كنديم يبالندگ ينوع احساس هم فرد نيرتريحق يحت شهرها در«

 شهر، در موجود يهابيآس ريسا و شهرها يشلوغ و هوا يآلودگ ليدلبه ريالبته در دهه اخ 
- يژگيو نمودن برجسته زين لشيدال از يكي ديشا كه است گرفته شكل روستا به بازگشت دهيپد
 انيروستائ است ممكن بازگشت نيا هرچند. باشد انيروستائ به توجه و روستا مثبت يها

 يالقيي يزندگ يبرا را روستا كه باشند يمتمول نانيشهرنش و نباشند شهر به كرده مهاجرت
 آنكه ترمهم. است نموده رنگكم را يروستاهراس زين دهيپد نيا البته. اندكرده انتخاب خود

 در انيروستائ ميعظ ليخ حضور و يليتحم جنگ و ياسالم انقالب ازجمله ياجتماع تحوالت
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 سلسله كي به قائل خود يبرا انقالب از بعد انيروستائ« تا شد موجب مملكت يسازسونوشت
 و زنده يمردمان به صدايب تيهويب اشباح انبوه حالت از و شده ياجتماع يفرد حقوق

 از ياثر دتريجد يهاداستان يبررس با نيبنابرا). 73: 1361 ،ي(مهدو»شوند مبدل پرسروصدا
 براساس رايز. است شده كمرنگ حداقل اي نشد دهيد رانيا يداستان اتيادب در يروستاهراس

 قلم اهل خصوصبه و مردم اذهان بر ياجتماع تحوالت شد اشاره ينظر مبحث در كه آنچه
  . رديگيم شكل جامعه موجود يساختارها براساس آنها يادب آثار خلق و است رگذاريتاث
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