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 بررسی عناصر اقلیمی در ادبیات داستانی امروز

 

 

 اعظم یزدی پوران

 

 مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

 

 

زیادی از  در سبک یک نویسنده، عالوه برانگیزش های فردی و درونی، شمار: چکیده 

محرک های مرتبط با محیط اجتماعی و جغرافیایی اثر گذاربوده است. تعداد سبک های 

اقلیمی ایران وجود کوه های صعب العبور،جنگلی های انبوه و دریایی با افق های دور در 

شمال و درجنوب و درجوار گرمای سوزان، نبود باران، خشکی در مکان، دو نوع موقعیت 

تفاوت را ایجاد کرده است. گسترش کویر و دشت های لوت در مرکز محیطی و زیستی م

و مشرق ،کثرت کوه ها در مناطق غرب، مسدود بودن مرزهای تجاری وارتباطی با 

درجنوب و شمال وحضور  بازرگانی همسایگان در آن ها و در مقابل، وجود بندرهای

ی مناطق در مرکز، نیروهای روس انگلیس در پیشینه سیاسی، اجتماعی، وفرهنگی بعض

شمال غرب و شمال شرق و درخشش تاریخی آ ن ها در بعضی دوره ها نیز در کیفیت 

 وکمال یافتگی سبک آن ها نقش اساسی داشته است.

 واژه های کلیدی :ادبیات  داستانی ، داستان کوتاه ، سبک ، مکتب ، اقلیم 

 

 

 مقدمه

رف تعلق جغرافیایی به یک منطقه خاص، با قرار گرفتن در شعاع این مؤثرها، آن ها را در ذهن هر نویسنده ای به ص

و ضمیر خود حل و هضم می کند و خواه ناخواه در صورت ظاهری و ژرف ساخت آثار هنری، کنش های مشابهی با 

بیرونی و محیط پیرامون  دیگر نویسندگان هم اقلیم، ازخود بروز می دهد شمار عمده ای از آن ها به محرک های

مربوط می شوند.تردیدی نیست که خطوط و مدارهای یکسان جغرافیایی به همان نسبت که بر رنگ و صورت و 

سیمای ظاهری آدم ها اثر همسانی می گذارند، آن ها را در ایمان و آرمان و کنش و منش نیز نزدیک به هم بار می 

کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در یکی از شهر های دور از مرکز آورند؛ بر این اساس، نویسندگانی که دوره 
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گذرانده اند، بیشترین تأثیرات را از محیط اقامت خود که اغلب زادگاه آنان نیز بوده است، پذیرفته اند؛ در مکتب 

و همین طور های اقلیمی تاثیر آب و هوا و محیط زیستی ، فرهنگ و ارتباط انسان ها از درون مرزی تا برون مرزی 

بر اساس آب و هوا و محیط زیست که تاثیری شگفت ایجاد می کند . وجود رابطه ها و ارتباط بین مردم یک کشور 

با دیگر کشورها در واقع رابطه برون مرزی در  ایجاد فرهنگ ، فکر و ذهنیت مردم تاثیری عمیق دارد .تعامالت 

تی شهر ها و  وجود جنگ ها و تهاجمات قرهنگی یا تحصیل فرهنگی برون مرزی و درون مرزی که بین کشورها و ح

درر کشورهای دیگر همگی تاثیری مهم و بسزا در افکار و اندیشه های مردم در هر عرصه ای از زمان را دارا خواهد 

 .بود 

 تأثیرعوامل اقلیمی بر اثر ادبی    

چون سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی، محیطی  برصرف تعلق جغرافیایی به یک منطقه خاص وعواملی

اجتماعی وغیره را درذهن خود هضم میکند وخواه ناخواه درصورت ظاهری وژرف ساخت آثارهنری ،  هرنویسنده ای

کنش های مشاهبی بادیگر نویسندگان هم اقلیم ، از خود بروز می دهد وکسب یک اقلیم را مثل سبک کلی 

 م دیگر متمایز می کند.دو عامل مهم در داستان نویسی تاثیر بسزایی دارند :کشورهای مختلف ، از اقلی

اول عوامل اقلیمی خانواده هم خون ، انجمن های ادبی، تحوالت سیاسی و... .دوم عوامل فرا اقلیمی : رسانه ها ، “

فرهنگی وتاریخی کل  نگردی ، اعتقادات مذهبی ومهم تر از همه پیشینه ی کتابها، جغرافیای کشوری وجهانی ، جها

   (37، ص6731) سپانلو:  "یک کشور می باشد.

شماری از اندیشمندان در تعریف جغرافیا، همواره بر عامل تاثیر متقابل محیط و مردم بر یکدیگر تاکید داشته اند 

ها و  نظریه پردازان مکتب رفتارگرایی در جغرافیا نیزبا وسعت بخشی به مفهوم محیط و وارد کردن ذهنیت آدم

 "رابطه های اجتماعی به عرصه مصادیق آن، به برجسته سازی تأثیرات متقابل سه محیط بر یکدیگر پرداخته اند:

 محیط پدیداری )یعنی محیط طبیعت، شهر، محله، خانه، محل کار( 

 محیط جغرافیای شخصی )یعنی افکار و اندیشه ها و نظام اعتقادی( 

 (166، 6717)دریابندی :  "اه خانوادگی و پایگاه اجتماعی(محیط زمینه ساز)سن و سال و خاستگ

روسل اسمیت ،نیز به تاثیر مطلق آب و هوا بر کارایی جسمی، روانی، و پیشرفت تمدن و  نتینگتن و جی السورثها

شاخص ترین پژوهشگر مکتب جبر محیطی، خانم الن چرچیل سمپل بود به این نتیجه  "تفکر تاکید ورزیده اند.

، انسان را با جدا کردن از زمین، نمی توان بطور علمی مطالعه کرد ؛صرف نظر از تاثیر عوامل اجتماعی و رسید که

تاریخی، یکی از دالیل عمده در تشابه زبانی، عادات و آداب، اخالق و اعتقادات، شیوه های معماری و صناعات محلی، 
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( معروفترین محفل 676،6731) شکوهی: "ست. تولیدات کشاورزی و صنعتی، و حتی نگرش هنری و اشکال ادبی ا

 در مناطق دور از پایتخت عبارت بودند از: 6713تا 6771های فرهنگی در فاصله سال های 

 با همین نام شهرت یافت . "اصفهان جنگ "انجمن ادبی صائب در اصفهان، که بعدها به دلیل انتشار گاهنامه  "

تبریز،که بهرنگی بانام مستعار چنگیز مرآتی و شماری از  "مهدآزادی" آدینه مهد آزادی، ویژه نامه ادبی روزنامه

دل و  دوستان همفکرش ،ازجمله رحیم رئیس نیا، بهروز دهقانی، غالمحسین فرنود، کاظم سعادتی، علیرضا ناب

 که "هنروادبیات جنوب"، و گاهنامه "خاورمیانه پرچم"ماهنامه  ) 716،6731)فرشید ورد:  "مفتون امینی بودند .

 را جمعی از فعاالن محافل ادبی و هنری آبادان، گردآوری و برای چاپ، به تهران ارسال می کردند. آن مطالب

گسترش ارتباط با کشورهای پیشرفته، عالوه بر ایجاد دگردیسی در سخت گیری های سیاسی، باعث ارتباط علمی "

آن کشورها شد و شاخه های مختلفی از آن ها  و فرهنگی دانشگاه های داخل با خارج و کثرت اعزام دانشجو به

درشهرستان ها دایر شد و محافل فرهنگی و فعاالن سیاسی اغلب به دلیل هم گرایی، به مرز همبستگی با یکدیگر 

رسیدند گروه های فرهنگی و سیاسی گوناگون در کانون های خارج از مرکز به فعالیت های آشکار و پنهان 

( حضور اقوام مختلف در مناطق مرزی و وجود اشتراک زبانی و فرهنگی بین  96،6734) میرکاظمی : "پرداختند.

آنان و ساکنان آن سوی مرزها و داعیه داری بعضی از آن ها در خودمختاری که بارها با ستیز نظامی نیز همراه شده 

ره ای از این تفاوت های است، در گذر زمان باعث همگرایی و تقویت حس ناسیونالیستی در میان آنان شده است. پا

فرهنگی که در حوزه هنرهایی چون موسیقی و شعر، یک پدیده طبیعی قلم دادمی شودبه قلمرو ادبیات داستانی نیز 

با اتکا به تاثیر مستقیم عوامل متعدد محیطی می توان به تعیین سبک های شاخص در ادبیات وارد شده است. 

ه پس از انقالب اسالمی پرداخت و بعضی از نویسندگان برجسته و تشخص داستانی ایران، از دوره مصدق تا دو ده

 دهنده. به هر سبک را نیز نام برد:

 سبک / مکتب آذربایجان: غالم حسین ساعدی، صمد بهرنگی، رضابراهنی . "

 سبک / مکتب اصفهان: بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری.

 سبک/ مکتب خراسان: محمود کیا نوش، محموددولت آبادی.

 سبک / مکتب جنوب: احمد محمود، امین فقیری، نسیم خاکسار.

 سبک شمال: نادر ابراهیمی، ابراهیم رهبر، مجید دانش آراسته.

 سبک / مکتب غرب: علی اشرف درویشیان، منصور یاقوتی، علی محمدافغانی .

 (776،6773) دولت آبادی :"سبک / مکتب مرکز: جمال میرصادقی، اسماعیل فصیح، تقی مدرسی.
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 مکتب آذربایجان

آذربایجان از منظر اقلیم شامی، به دلیل قرار گرفتن در بین دو دریاچه بزرگ ایران و کوهستانی بودن، از دشت ها "

( تشکیل حکومت مستعجل فرقه دمکرات 616،6734) گلشیری:"و دره های به نسبت حاصلخیزی برخوردار است.

که تاثیر مستقیم همه آن ها را در بسیاری از رمان های معاصر می نیز یکی ازرخدادهای مهم این منطقه بوده است 

همه این حوادث داللت آشکاری بر روحیه آزادی خواهی این مردمدارد. وارد شدن صنعت چاپ "توان مشاهده کرد. 

برای نخستین بار به تبریز و تعلق اقلیمی نخستین آزادی خواهان متجددی چون طالبوف تبریزی، زین العابدین 

مراغه ای و آخوند زاده به آن جا و گرد آمدن شاعرانی چون تقی رفعت، جعغر خامنه ای به گرد نشریات ترقی 

و پیشگام بودن محفل آن ها درنوگرایی، نشانگر پیشرو بودن آذربایجان در  "آزادیستان"و  "تجدد"خواهانه ای چون 

 (116،6736) محمود : "حوزه فرهنگ و ادب است. 

 مکتب اصفهان

سلطان صاحب قرآن، مرکزیت اصفهان دردوره صفوی و گرد آمدن هنرمندان و صنعت کاران صاحب نام در پیرامون "

شاه عباس بزرگ، و عملی شدن عالئق او به آبادانی شهر با ایجاد پل ها، عمارت ها و میدان های عالی و خیره کننده 

( 46،6733)  چوبک :"و نوسازی خطوط ارتباطی، این شهر را به یک محیط فرهنگی، تجارتی و سیاحتی تبدیل کرد

تی سخت گیری در دخل و خرج ها را می توان درکم نویسی و اکتفا به . تاثیر تفکر اقتصادی در حوزه معیشت وح

 حداقل ها در حجم کتاب ها مشاهده کرد.

 مکتب خراسان

منطقه خراسان به رغم قرار گرفتن در انتهایی ترین نقطه دور از مرکز، با محدوده غرب ایران تفاوت های بسیاری "

محیط طبیعی، عاملی برای عادت مردم به سخت سری و جان سختی دارد. نزدیکی به کویر و بدویت و بی بار بودن 

در برابر چرخه تنازع بقا بوده است خاستگاه زبان و ادبیات فارسی و پایگاه نخستین سلسله های حکومتی بودن، 

(  به سهولت 697،6717) میرعابدینی : "پیشینه تاریخی و فرهنگی درخشانی برای آن پایه گذاری کرده است.

برخورد استداللی، کم "ت معاصرانی چون دولت آبادی و اخوان ثالث به زایش و نمایش دوباره درآمده است. درذهنی

اعتقادی، بی اعتنایی و حتی مشکوک بودن به اندیشه های مارکسیستی به وسیله نویسندگان این حوزه، ریشه 

 (67،6733) شمس لنگرودی:"دردلبستگی به فکر و فرهنگ ملی و عرفانی دارد. 

 

 مکتب غرب
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غرب در آثار درویشیان، یاقوتی، و به شکل بسیار کم رنگ تری در نوشته های علی  روحیه خاصی که از مردم منطقه

مرزی بودن منطقه و هراس همیشگی حکومت های مرکزی از خودمختاری "محمد افغانی انعکاس پیدا کرده  است. 

ین هم جوار، از یک سو باعث بی توجهی درامکانات و تجزیه طلبی و تحریک پذیری از تبلیغات مناطق کردنش

 "فرهنگی و عمومی از دولت می شده و ، واپس ماندگی مردم از نظر سطح تحصیالت بوده است 

 (641،6714) آژند: 

 سبک شمال

همنشینی کوه و جنگل و دریا، محیط شمال را از یک جانب به افقی باز و بی انتها که آنسوی آن دسترس ناپذیر 

نهضت جنگل و نفوذ "تبدیل کرده است . کثرت ابر و باران و سیل نیز از آن محیطی پدید آورده است.  است،

متناوب ارتش استعماری روسیه، بخشی از پیشینه تاریخی منطقه دردوره مشروطه و پهلوی اول است که تاثیر آن ها 

کرد. مازندرانی بودن نیما یوشیج و تعلق را می توان در زبان و فرهنگ عمومی و تولیدات ادبی معاصر آن مشاهده 

 "جغرافیایی بسیاری از شاعران برجسته معاصر به طبیعت آن جا را باید ناشی از این خاصیت شاعرپرورانه دانست .

( حاکمیت روح رمانتیسم و شاعرانگی نثر از ویژگی های برجسته در ادبیات روایی این منطقه 71،  6731)سپانلو : 

 .است

 مکتب جنوب

دلیل قرار گرفتن شیراز در این حلقه "مکتب داستان نویسی جنوب را می توان از آبادان و بوشهر تا شیراز دانست. 

آن است که بجز پیشینه ادبی درخشان شیر از درتاریخ ادبیات ایران، دردوره مشروطه و پهلوی اول، آن جا نیز 

انیا بود و سال ها سایه سنگین پلیس جنوب و زبان و همانند تمامی شهر های جنوب، داخل در حوزه استعماری بریت

(شاخص بودن سبک نویسندگان بزرگ جنوب ، 661، 6731)سپانلو:  "فرهنگ انگلیسی بر سر آن گسترده شده بود. 

چوبک، احمد محمود و نزدیکی سیاق سخن آن ها به سبک داستان نویسان برجسته شیاز،دانشور، گلستان و وجود 

در آثار دو تن از نویسندگان نسل سوم که از این منطقه برخاسته اند می تواند تایید کننده این شباهت های بسیار 

 نظر باشد که جنوب ایران هم در مجموع صاحب یک مکتب داستان نویسی متمایز است. 

 

 

 سبک مرکز
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ته بندی های یک دستی سبک مرکز، تقریبا از سایر سبک ها کمتر است. دلیل کثرت نویسندگان و تنوع وجوددس

مختلف فکری، هنری و محفلی در بین نویسندگان و نبود مراوده فکری مستقیم در بین محفل ها جستجو کرد. 

مشغله های معیشتی، یکی از گرفتاری های عمده در شهر های بزرگ است .محمدعلی سپانلو، اولین کسی است "

 (6731،13 :آرمین پور  ( ”ان را مطرح کرده است.که موضوع تاثیر جغرافیای اقلیمی بر داستان نویسی معاصر ایر

مکتب "چهار مکتب اقلیمی را با چند ویژگی انگشت شمار از یکدیگر متمایزمی کند و آن ها را با نامهای"سپانلو ، 

 "مکتب اصفهان "نام گذاری میکند.در حالی که  "مکتب گیالن"،و"مکتب تبریز"،"مکتب اصفهان"،"خوزستان

ست پدران مکتب خوزستان، صادق چوبک، ابراهیم گلستان، و ناصر تقوایی و پدران مکتب اصفهان، ،مکتبی درونگرا ا

بهرام صادقی و هوشنگ گلشیری هستند .مکتب تبریز، بیشتر از تمام مکاتب، رابطه نهان با ادبیات سیاسی وانتقادی 

 (36، 6731) سپانلو : "عصر مشروطه دارد. 

 

 رییجه گیتن

رابطه سبک و مکتب به این معنا ست که هر مکتبی می تواند داخل در مقوله سبک باشد اما هر سبکی از ویژگی 

های مخصوص مکتب بهره چندانی ندارد . مکتب ، معنایی مترادف با سبک و سیاق سخن پیدا کرده است که بتواند 

یک نظام به هم پیوسته تبیین کند .واژه ی مکتب  ویژگی زبانی ، ساختار هنری و نوع نگرش نویسندگان را به عنوان

یکی از مترادف های متداول سبک است . در این مبحث به بررسی و معرفی تعدادی از اقلیم ها و عوامل موثر اقلیمی 

و فرا اقلیمی پرداختم .با استفاده از اندیشه های متفاوت آثار متفاوتی به ارمغان می آید که برگرفته از تاثیرات 

لیمی و شرایط زندگی بر اساس امور سیاسی ، اجتماعی و تاریخی حتی پیشینه های تاریخی به وجود می آید .در اق

این سبک ها که باعث پیدایش ظهور مکتب های متفاوتی می شود از جمله مکتب های اقلیمی که موضوع مورد نظر 

راسانی که استعاری هستند . سبک های در این مقاله می باشد. از جمله ؛ سبک اصفهان ، سبک جنوب ، سبک خ

تهرانی ، جنوب و شیرازی با زبانی نرم بیان می شود . و نیز سبک های کرمانشاهی و جنوب ترکیبی از سبک ها می 

باشند  و به نوعی بازی با الفاظ محسوب می شوند هم چنین در سبک شیرازی ابهام آفرینی می کند .سبک در واقع 

جود دارد . تاثیر سبک ها و مکتب های اقلیمی در روزنامه ها ، مجله ها و خلق کتاب ها و در هر برهه ی تاریخی و

داستان های بسیاری را در بر گرفته است و بسیاری از نویسندگان نامی و بزرگوار را به جامعه ادبی وارد نموده است 

ست که به همین دلیل نویسندگان یا .تغییر ذهنی انسان ها باعث به وجود آمدن دیدگاه های مختلف افکار بشری ا

شاعران با آثار مختلفی در عرصه ادبی وارد می شوند که همین امر دلیل بوجود آمدن مکتب های مختلف می شود و 
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تمامی این مکتب ها و سبک ها بر اساس  مکان ها و زمان های یک دوره از زمان و یک مکان مشخص را شامل می 

 ریخی یک کشور را می سازند .شود که همگی فرهنگ ادبی و تا
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