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 دهیکچ
ادبیات اقلیمی حاوی عناصر جغرافیایی، اقتصادی، 

ای خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی منطقه
تحلیلی، ـتوصیفی ایاست. در تحقیق حاضر، به شیوه

یکی از آن عناصر برجستة اقلیمی یعنی تصویر و صور 
و عناصر سازندۀ آن مورد بررسی قرار گرفته است. 
میرکاظمی در یورت، اقسام تصویر شاملِ تصویر زبانی 
یا تصویرواژه، انواع تصویر بیانی، تصویر گستردۀ 

تر از همه، نوع مقتبس از هنر نقاشی و سینما و مهم
ی از تصویر را مطرح کرده که به همه تصاویر جدید

پراکنده اثر انسجام و وحدتی خاص بخشیده است و 
، نقشی پویا و فعال در کل اثر دارد. این نوع تصویر

نگر است که برآیند نگرش نو و کالن تصویر در بافت
نویسنده به تصویر بر اساس مطالعات جدید نقد ادبی 

ویر و بسامد در محور عمودی است. توجه به تص
فراوان آن سبک تصویری اثر را ساخته است. نویسنده 

نمایی اثر قوت بخشیده و نگاه توام با تصویر به واقعیت
الی نثر از آسیب به فرهنگ خود را در البه با تحسر

عامه مشهود کرده که چرایی خلق اثر است. ارایة 
ساز عناصر اقلیمی شمال، ترکمنی و مشترک که زمینه

 صاویر نو است از سایر نتایج این تحقیق است.خلق ت

بافت، عناصر  ر،یتصو م،یاقل ،ورتیرمان  :هادواژهیلک
 .سازنده
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Abstract 

Climatic literature contains geographical, 
economic, social, cultural, political and historical 
elements of a particular region. In the present 
study, in a descriptive-analytical manner, one of 
the prominent climatic elements, namely the 
image and its constituent elements, has been 
studied. Some of the results of the present study 
are as follow: The use of triple image types in the 
novel, including linguistic imagery with sensory 
words labeled with high frequency that creates 
the lexical style of the work; a variety of imagery 
and creative simulations of the novel, due to its 
abundance create simile and climatic style, as 
well as the images from the art of painting and 
other arts. And most importantly, it has 
introduced a new type of image that has given all 
scattered images a special coherence and unity 
effect and has a dynamic and active role in the 
whole effect. This type of image is the image in 
the context, which is the result of the author's 
new and sophisticated approach to the image 
based on new studies of literary criticism in the 
vertical axis. The author, with the power of 
storytelling and its climatic color, has 
strengthened the truth of the work, regretful look 
in the prose was obviously shown an image of 
damage to the native culture and it is why the 
work was created. Another result of the study is 
the presentation of the dual climatic elements of 
the north and the Turkmens that has provided the 
ground for the creation of new images. 

Keywords: Yurt, Climate, Image, Context, 

Constructive Elements. 
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 مقدمه .1
تصویر و صور و عناصر  ،موضوع مقالة حاضر

( image) است. تصویر« یورت»سازندۀ آن در
اصطالح جدیدی است که در ادبیات و نقد ادبی به 

(. 74: 1373، میرصادقی) رودجای ایماژ به کار می
کاربرد عبارت است از  تریندر رایجتصویر 

هرگونه تصرف خیالی در زبان. این تعریف هم در 
 غت سنتی و هم در نقد ادبی پذیرفته شده استبال
زبان به » ،(. به بیان دیگر44: 1389، فتوحی)

دهد که تجربیات عاطفی نویسنده این امکان را می
خود را به دیگران منتقل کند. آنچه که تا حدی به 

های ویژۀ تجربه عاطفی و فضای حفظ کیفیت
های گوناگون کند صورتذهنی وی کمک می

ها تصویر ت که به طور کلی به آنخیال اس
(. با این 158: 1374، پورنامداریان) «گوییممی

تصویر هر گونه کاربرد مجازی زبان است  ،تعریف
 رمز و کنایه دارد.  ،استعاره ،که انواعی چون تشبیه

تصویر  ،تصویر زبانی یا تصویرواژه ،قسم دوم
مادی شیء و کاربرد واقعی زبان است و در 

ای سطح ادراک حسی قرار دارد. نویسندهترین نازل
که زبان واقعی را به منظور انتقال یک تصویر 

برد به بصری به ذهن خواننده به کار می
گرا تصویرپردازی دست زده است. نویسندگان واقع

برای بازنمایی واقعیت از این نوع تصویر استفاده 
 (.48: 1389، فتوحی) کنندمی

هنر نقاشی و تصویر مقتبس از  ،قسم سوم
سینما است که تصویر پردازی گسترده و برآیند دو 

 نوع پیشین است. 
تصویر در بافت است که در  ،قسم چهارم آن

محور افقی و عمودی اثر حضور و نقش فعال و 
پویا در کل اثر و محتوای آن دارد. این نوع تصویر 

که از نگاه سنتی و جزئی به  کنیمرا زمانی درک می
نگرشی نو به تصویر و  رداریم و باتصویر دست ب

قرینه و  ،نقش آن درکل اثر بنگریم. این تصویر

نشانه است برای آن معنای نمادینی که در پس هر 
بخش و وحدت آفرین تصویر پنهان است و انسجام

کل اثر است. این معنای نمادین حامل عاطفه 
نویسنده به موضوع و اقلیم است. ما این نگرش به 

دیون مطالعات جدید در حوزۀ تصویر تصویر را م
هستیم که به تصویر در محور افقی و عمودی 
توامان توجه شده و از نگاه سنتی فاصله گرفته 
است. این تصاویر حتی نوع مبتذل آن رابطة 

دارد و جزئی از آن تصویر کلی « اقلیم»تنگاتنگ با 
است که مخاطب اقلیمی دانا وآشنا آن را بهتر از 

نویس با تکرار و بسامد کند. رمانهمه درک می 
فراوان و با نگرش عاطفی خود تصاویر اقلیمی را 

دهد و بدان برجستگی در کانون توجه قرار می
کند. بخشد و سبک شخصی خود را ایجاد میمی

ای که در همه انواع تصویر باید بدان توجه نکته
عاطفه و اقلیم  ،کرد این است که در همه تصاویر

 دارد و نباید نسبت بدان غفلت کرد. حضور پررنگ
تر از همه تصویر بیانی بیش ،در بالغت ما

مطرح بوده که نگاهی جزئی و افقی به تصویر 
در »بیشتر جنبة تزیینی دارد.  ،است که از نظر نقش

ر( را از یتصو) باید حوزۀ مفهومی نقد خیال ،نقد
های پراکنده و جدا جدا های خیالنقد و بررسی

شتری داد و تحقیق کرد که خیال یک گسترش بی
شاعر در طول یک داستان و قصیده یا غزل در چه 
حدی است و چگونه پیوندی میان آن خیال با 

و در حقیقت جهت عمودی  اجزاء شعر وجود دارد
 و جهت افقی خیال هر دو مورد بحث قرار گیرد

 ،(. در دوران معاصر49: 1366 ،شفیعی کدکنی)
یر را باالخص در شعر نو ردپای قسم چهارم تصو

شاهد هستیم که برآیند نگاه نو به تصویر بر اساس 
 مطالعات جدید در نقد ادبی است. 

بلکه در  تصویر مختص به قلمرو ادبیات نیست،
 های دیگر هنر چون نقاشی،شناسی و شاخهعلم روان

رود. ما این واژه را در عکاسی و سینما نیز به کار می
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بریم که به توسع معنایی به کار میبا این  این جستار،
در » .ها در رمان استبا این ویژگیعلت کاربرد آن 

کارکرد تصویر در هر سبکی با دیگر  ادبیات فارسی،
ابزاری  ها تفاوت دارد. تصویر در دورۀ آغازین،سبک

ابزاری  در خدمت اندیشه است. در عهد کالسیک،
در  است برای بیان و توضیح اندیشه و در نتیجه

گیرد. در گذر زمان به حاشیة خالقیت ادبی قرار می
تدریج تصویر از حاشیه به مرکز خالقیت ادبی منتقل 

گذارد و در کم نقش ابزاری را کنار میشود. کممی
شود که خود به یک امر مستقل بدل می نهایت،

چرخد. در سبک رمانتیک خالقیت بر مدار آن می
اسات شعری است ارز معنی و مکمل احستصویر هم

شود. در سبک نمادگرا و از حاشیه به متن منتقل می
دهنده به ادراکات باطنی و شهودی شاعر است شکل

و تنها چیزی است که از تجربة باطنی شاعر در دست 
ها تصویر خود هدف است ماست. در نگاه ایماژیست

 «آیدو شعر تنها برای خلق آن به نگارش درمی
 (.31ـ32: 1389فتوحی، )

تاکنون نویسندگان بسیاری از تصویر و امکانات 
توان مشخصاً اند که میآن در آثار ادبی خود بهره برده

 عبداللهیان، ر.ک:) هایشبه بیژن نجدی در داستان
( و نادر ابراهیمی در آتش بدون دود 115ـ128 :1385

 :1396طاهری و عسگری،  ر.ک:) اشاره کرد
ن دست نویسندگان (. میرکاظمی نیز از ای129ـ155

است که استفادۀ خاص و گسترده از تصویرکرده 
است؛ او داستان را به شعر و نقاشی و سینما نزدیک 
کرده و اثری آفریده که زبان شاعرانه دارد و نثر 

اش هنر نقاشی و شاعرانه و تصاویر سینمایی
با  1372او در سال دهد. اش را نشان میتصویرگری

دبی گردون و رمان سال شده برندۀ جایزه ا« یورت»
در مصاحبه با روزنامة امتیاز در تاریخ  است. وی

بعد از این جایزه بود » گوید:چنین می 1395بهمن17
که متوجه شدم که سبک نوشتاری من تصویری است 
و همان سبک تصویری در ادامه از من یک نقاش 

ساخت؛ نقاشی که امروز سبک خاص خودش را 
 (.1395 ،امتیاز صبح ایرانمه نقل از روزنا) «دارد

ها که معتقدند که مانند ایماژیست»او  به بیان دیگر،
داستان( باید زبان بصری داشته باشد و بتواند ) شعر

احساسات را به صورت تجسمی به نمایش گذارد و 
توجه خواننده را جلب و کاری کند که او یک شیء 

جانب مادی را مستقیما ببیند و ذهن را از لغزیدن به 
( عمل کرده است. 26: 1389فتوحی، ) «انتزاع نگاه دارد

 رسد هدف از ارایة اقسام تصویر در یورت،به نظر می
کمک به تجسم صورتی روشن از محیط اقلیمی در 

 ذهن مخاطب و توجه عاطفی او به موضوع است.

 های تحقیق. سوال2
. کدام نوع تصویر از نظر ساخت در رمان یورت 1

 ت؟مطرح شده اس
. موضوع عناصر سازندۀ تصاویر نو و مبتذل 2

 این رمان چیست؟
. رابطة تصویر با عناصر سازندۀ آن در اثر 3

 چگونه است؟ 

 . پیشینة پژوهش3
با وجود جایگاه ممتاز و تاثیرگذار میرکاظمی در 
 ،فرهنگ بومی و ادبیات اقلیمی شمال و ترکمنی

 ،مهناتحقیقی مستقل درباره او چه در قالب پایان
مقاله و کتاب ارایه نشده و فقط تسلیمی در کتاب 

 ،در حد چند سطر «هایی در ادبیات معاصرگزاره»
در فصل ادبیات اقلیمی و روستایی به معرفی او 

( و 129: 1393، تسلیمی :ر.ک) پرداخته است
، شهپرصادقی :ر.ک) «اقلیم داستان»نویسندۀ کتاب 

شمال به  ( نیز در بخش ادبیات اقلیمی61: 1397
معرفی کوتاه رمان یورت پرداخته است. لذا این 

 بکر و نو است.  ،کاری مستقل ،تحقیق از این نظر

 . روش پژوهش4
تصویر و  ،تحلیلیـاین مقاله به صورت توصیفی
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عناصر سازندۀ آن را در رمان یورت مورد بررسی 
 رمان یورت ،قرار داده است. جامعة آماری تحقیق

( در یک جلد از نشر 1395) سیدحسین میرکاظمی
 آموت است.

 . تصویر در رمان یورت5
ادبی و  ،تصویر و انواع آن در سه سطح زبانی

فکری اثر مطرح شده که با توجه به بسامد فراوان 
 آن سبک تصویری رمان را به وجود آورده است. 

سبک حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان »
ی از درون و بیرون است که لزوما در شیوۀ خاص

ای کند. به عبارت دیگر هر دید ویژهبیان تجلی می
نماید. برطبق این تعریف ای رخ میدر زبان ویژه

ای داشته هر گاه کسی به آفاق و انفس نگاه تازه
باشد به ناچار برای انتقال صور نوین ذهنی خود 

: 1386، شمیسا) «باید از زبان جدیدی استفاده کند
سبک هر اثر در سه سطح دانیم که می(. همچنان18

شود که به نظر ما ادبی و فکری متجلی می ،زبانی
تصویر در هر سه سطح به صورت منسجمی عرضه 

 شده که برآیند آن تصویر در بافت است. 

 (/Picture word) . تصویر زبانی یا تصویرواژه5ـ1
 سطح زبانی

تصویری است که از رهگذر کاربرد  تصویر زبانی،»
شود مثال با زبان در ذهن حاصل میقاموسی واژگان 

آید. شنیدن واژۀ پرتقال عکس آن نیز به ذهن می
صفت یا توصیف  تواند اسم،تصویر زبانی می

ای باشد که در معنی حقیقی و زبانی به کار ساده
(. به عبارت 51ـ52 :1389فتوحی، ) «رفته است

در برخورد با این واژگان پرکاربرد شاهد  دیگر،
سطح زبان هستیم. این واژگان  نوعی سبک در

تصویری و اقلیمی قدرت القایی باالیی  حسی،
دار و انتزاعی دارند و نسبت به سایر واژگان غیرنشان

اند. مخاطب در مواجهه نمایی اثر شدهسبب واقعیت
  کند:دو ویژگی اقلیمی و سبکی را درک می با آن،

انگار  ،صحراغبار خورده و بیهوای باران»
را از جا کنده و حدود دویست متری  ی البرزهاکوه

 قوش صحرایینشانده بود.  اُمچلیجنوب ساحل 
خورد. در آسمان از این سو به آن سو چرخ می

نوعی خار که در صحرا ) هایاناقبود.  خیسزمین 
شان از گرما سوخته و زرد شده روید( که نوکمی

 .(24: 1395، میرکاظمی) «بودند تربود هنوز 
شان در سیاهی شب مثل ها قوارهیورت»
(. 18همان: ) رسیدهای سیاه وارو به نظر میکاسه

استرآباد تا کوه بلند  یموت جعفربایآسمان چاقر 
کوچیان  (.91همان: ) توانست پرواز و شکار کندمی

قزل مثل سیالبی دارند خود را به پشت سد  روس
 (.173همان: ) «رسانندمیآالن 
 «دانندگزینی میواژهبسیاری سبک را هنر »

دار های زیرخط(. اگر به واژه249: 1391فتوحی، )

های این متن و اکثر شواهد مستخرج دقت کنیم واژه
کنند. تر از همه جلب توجه میدار بیشاقلیمی و نشان

 یاناق، اُمچلی، در همین متن کوتاه واژگان صحرا،
... تعلق اقلیمی وتر و خیس  البرز، قوش صحرایی،

کنند. د را به قوم و اقلیم خاص گوشزد میخو
کاربرد اسم خاص و ذات  گذشته از این موضوع،

عالوه بر رنگ اقلیمی دارای بار تصویری و حسی 
دار را ـ نویسنده این واژگان نشان است. به عالوه،

ها به طور یکسان حامل ذهنیت و نگرش همه واژه
گوینده نیستند برخی خنثی و برخی فاقد معنای 
ضمنی و ارزش فرهنگی و برخی حامل معانی ضمنی 

( ـ با هدف و 292همان: ) و فرهنگی و ... هستند
نگرش عاطفی خاص و در حمایت از فرهنگ عامه 

های به کار برده است. در این متن کوتاه و اکثر مثال
اقلیمی و  تصویری، این ویژگی حسی، مستخرج،

انی تک شواهد واژگدار برجسته است. در تکنشان
( Diction) شناسان طیف واژگانکه به تعبیر سبک

 شود.سازد این ویژگی دیده مینویسنده را می
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 سطح ادبی( ) . انواع تصویر در علم بیان3ـ1

 . تشبیه و انواع آن5ـ3ـ1
تشبیه که هستة اصلی و محور تصاویر شاعرانة رمان 

درصد کل تصاویر  91است بسامد باالیی دارد و 
 338گیرد. تعداد تصاویر رمان رمیبیانی را در ب

نمودار  ر.ک:) تصویر است 391ای یورت صفحه
تصویر غیراقلیمی که  223 تصویر، 391(. از 2شماره

 39تصویر اقلیمی که  152درصد تصاویر است؛  57
درصد  4تصویر تکراری که  16درصد تصاویر و 

(. تصاویر 1نمودار شماره ر.ک:) تصاویر است
ن یک یا چند عنصر اقلیمی در چنیتکراری و هم
 اند. بار از نظر آماری محاسبه شدهیک تشبیه یک

با توجه به خالقیت در تشبیه و  در این مقاله،
تشبیهات به دو نوع اقلیمی و  عناصر سازندۀ آن،

تشبیهی است  غیراقلیمی تقسیم شده که تشبیه اقلیمی،
که یک یا چند رکن آن اقلیمی و عناصر سازندۀ آن 

فرهنگ و  اقتصاد، تاریخ، وعاتی چون جغرافیا،موض
با  مباحث سیاسی منطقة گلستان است. در تشبیهات،

 عناصر اقلیم شمال و ترکمنی و مشترک مواجه هستیم.
تشبیه با بسامد فراوان و رنگ اقلیمی آن از 

های سبکی اثر است. تشبیهات اقلیمی با خصیصه
نگر ابتکار زند بیاتازگی و خالقیتی که در آن موج می

و نوآوری در حوزۀ تصویر در دوران معاصر است که 
محیطی و قدرت تخیل نویسنده  از تجربیات شخصی،

و نگرش عاطفی او در حمایت از فرهنگ عامه و از 
دانش عمیق او از اقلیم و عناصر و موضوعات آن 

 به محدود نبوده،گیرد. عنصر اقلیمی به مشبهنشات می
شود. با توجه به نیز میشبه شامل مشبه و وجه

با دو نوع تشبیه نو اقلیمی و تشبیه تکراری  شواهد،
مواجهیم. تمرکز ما بر  که اغلب غیراقلیمی است،

 ساز است.خالق و سبک تشبیهات اقلیمی،

 تشبیه فشرده
به تشبیه گسترده و فشرده تقسیم  ،تشبیه از یک نظر

شود. تشبیه فشرده تشبیهی است که دو رکن می
به در آن ذکر شده و به اصطالح تشبیه و مشبهمشبه 

بلیغ است. بیشتر تشبیهات رمان از نوع گسترده و 
تشبیهات اندکی به صورت فشرده است که به نظر 

رسد این خصیصه به علت طبیعت نثر باشد. می
تشبیه بلیغ( و ) تشبیه فشرده به دو صورت اضافی

 آن»غیراضافی ذکر شده است. از چهار رکن تشبیه 
دو رکنی که در حقیقت بنیاد تشبیه برآن استوار 

شفیعی ) «به استاست دو رکن مشبه و مشبه
هر چه ارکان  ،(. در تشبیه56: 1366، کدکنی

تری کمتری ذکر شود با کالم مخیّل و شاعرانه
چند تشبیه فشردۀ اقلیمی و  ،مواجه هستیم. در ادامه

 :دشوچند تشبیه فشرده مبتذل و غیراقلیمی ذکر می
، میرکاظمی) هلهله بودها گنبدی یورتدر زیر 

را  هاطبلة یورت ،(. رو به جنوب بنگری83: 1395
 (.39همان: ) بینیبه موازات رودخانه گرگان می

نویسنده  اقلیمی و خالق فوق، در دو تشبیه بلیغ،
آالچیق( را که مسکن روستایی ترکمن  چادر،) یورت

شبیه کرده است. و بوده از نظر شکل به گنبد و طبله ت
های شوره را که از ویژگی زمین در دو تشبیه زیر،

به عقلی است صحرا است به بختک که مشبهترکمن
شاهین( ) تشبیه کرده و در تشبیه دوم از واژۀ چاقر

شورۀ صحراسوز  ،بختک شورهاستفاده کرده است. 
 کشیدبر سینة زمین نبود. زمین راحت نفس می

تا کوه بلند  ان یموت جعفربایچاقر آسم(. 54همان: )
 (.91همان: ) توانست پرواز و شکار کنداسترآباد می

تشبیهات متعدد مبتذل نیز در بستر  ،در یورت
 لفاف ابر تیره :متن خالی از رنگ اقلیمی نیستند

(. 8) های ابر(. پارچه13) (. لهیب آتش درون64)
 سفرۀ پهناور آبی رنگ آسمان ،سفرۀ بزرگ زمین

(. چلّة 81) (. سیل فصاحتی15) دام چشمان(. با8)
(. بلور 99) (. ستون باریک دود مواج83) ابروان
 (. آتش دشمنی125) (. دانة اشک115) باران

(. 24) (. آتش اشتیاق61) (. دود هیوال شکل142)
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 ( و... . 68) دود ابری شکل
به تشبیه فشرده دو رکن مشبه و مشبه ،در رمان

روس و  :مده استبه صورت غیراضافی نیز آ
 ،(75) دو آسیاسنگ ،انگلیس دو آتش هستند

 (.99) خرمنکی از پشم

 تشبیه گسترده
اکثر تشبیهات رمان تشبیه گسترده است. در این تشبیه، 

شود و انواعی چون تشبیه مرسل و چند رکن ذکر می
موکد، مجمل و مفصل، ملفوف، تسویه و جمع، مفرد 

 یر پر بسامد است. و مقید، و تمثیل دارد که مورد اخ

 تشبیه مرسل و موکد
در تشبیهی که ادات ذکر نشود با تشبیه موکّد و در 

تر بیش صورت ذکر با تشبیه مرسل مواجهیم.
شبه از تشبیهات از نوع مرسل است. ذکر ادات

کاهد و این فرصت را از مخیّل بودن کالم می
رابطة ، پردازی و دقتگیرد تا با خیالمخاطب می

اگر ادات ذکر نشود کالم »شبیه را بیابد. طرفین ت
تر است و گویی شاعر از ابزار تشبیه استفاده طبیعی

 (. 1371: 61، شمیسا) «نکرده است
بکر و نو مرسل و  از تشبیهات چند شاهد مثال

 گل قالی است مثلیار من قلبش : موکد اقلیمی
(. صدای سم اسبان بر کف 123 :1395 ،یرکاظمیم)

زنی قالی بافی را آهنگ شانهچوبی پل ضرب 
 (. 246 )همان: داشت

 تشبیه مفصل و مجمل
شبه ذکر شود با تشبیه مفصّل و اگر ذکر اگر وجه

اکثر تشبیهات رمان  .نشود با تشبیه مجمل مواجهیم
 فهم هر اثر ادبی مخصوصاً »از نوع مفصل است. 

های شبهشعر در مرحلة اول درک و فهم وجه
شبة تازه کشف م هر وجهمطرح در آن است و فه

(. 1371: 94، شمیسا) «اقلیم ذهنی نوینی است
قابل مالحظه است و ، نکتة دیگری نیز در تشبیه»

محیط  ۀشبه اغلب بیان کنندبه و وجهآن اینکه مشبه
علوی ) «های ذهنی شاعر استزندگی و دریافت
 (. 1383: 116، مقدم و اشرف زاده

نده به علت نو نویس، در چند تشبیه اقلیمی زیر
شبه را ذکر وجه، بهبودن تشبیه یا عقلی بودن مشبه

علف صحرایی( ) آبای( مثل سوزاق: )کرده است
(. زمین زیر پای 18 :1395 ،یرکاظمیم) است مقاوم

 ها و بندرها مثل آب زیر کف لُتکاساکنان آبادی
(. در چشمان 141)همان:  است ناآرامقایق( )

ی معصومیت کره اسب( گوی) درشت سیاهش
 (.241)همان:  شدرویت میدختران یورت 

تعداد تشبیهات مجمل اندک است. این نوع 
تشبیه مجمل است ، تشبیه بعضا در جملة اول تشبیه

شبه به و در جمالت بعدی به واسطه ذکر وجه
بای جایش قوشه: »شودتشبیه مفصل تبدیل می

گرگ بود جایش گراز. گراز چگونه به مزرعه 
هایی که حکم ساطور دارد همه با دندانزند و می

رباید و اش را میغنیمتی، کندچیز را متالشی می
بای در چپاول گراز کند؛ قوشهقلدرانه فرار می

بود... گرگ بود جایی که قنسول یا حاکم استرآباد 
 (231ـ232)همان: « به او نیاز داشتند و ...

 تشبیه جمع
: متعدد استبه آن تشبیهی که مشبه واحد و مشبه

ها و راهزنیمثل ، میدان کشت و کشتارآبای( مثل )
 شتابدبه رویارویی مرگ می تاخت و تازهای شبانه

 (. 325) هستی آفتاب و آینه، آب(. تو مثل 18)

 تشبیه تسویه
به واحد برعکس تشبیه جمع مشبه متعدد و مشبه

و  هابتاریکی حجاب تا آبای حرص آن ل است.
ها خرمن (. این21) ش را نبیندگونغنچه خال چانة

که مثل چتری  های خشکهای علفریزهو  خاک
دو  آنابخت و صحرا (.61) چرخان راه افتاده بود
 (.311) اش شده بودندسیم تار دو پاره درون
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 تشبیه ملفوف
این تشبیه حالت لف و نشر دارد و ابتدا دو یا چند 

والی های آن در ادامه به شکل متبهمشبه ذکر و مشبه
هر دو مثل  احساس سرما و لرزه: گرددبیان می

هست شدند و نیست ، همان نمودن و مردن برق
  (.21) شدند

 تشبیه مفرد و مقید
 تشبیه مفرد به علت فراوانی به ذکر مثال نیاز ندارد.

مرکب اقلیمی یا شبه به چند مورد از تشبیهات مقید
اشاره ، مقید است، به تشبیهکه مشبه یا مشبه

هیاهو و هیجان سواران به کوهان خیزابی : شودیم
(. 32) مانست که از خروارها آب پا شده باشدمی

های زنان و مردان پنداری باغی منظر رنگ لباس
آب و بود با زمینة چشمگیر رنگ قرمز در منطقة بی

، های مینای وحشی(. زردی گل بوته185) علف
 (.311) ها بودحاشیه پررنگ بر متن سبز یونجه

 تشبیه تمثیل
به آن جنبة مثل یا حکایت که مشبه تشبیهی است

دارد. در تشبیه تمثیل مشبه امری معقول و مرکب 
بهی مرکب و است که برای تقریر و اثبات آن مشبه

(. بسامد 114: 1371شود )شمیسا، محسوس ذکر می
این نوع تشبیه اقلیمی در رمان فراوان است: حرکت 

راهه و راه فراوان صحرا، ژ، بیهای خمیده، کدر راه
های تیره، هایی در عمق آبماهی مثل این بود گلّه

ها)ی گاری( (. چرخ26) طعمه راه توری شده باشند
های آسیاب گویی که پرهبه صدای خشکی چرخید، 
 (. 32) بادی به حرکت درآمده باشد

مثل چوپانی که سایة قوشی را بی پنداری آق بی
 دهددستی تکان میچوب بیندای میبر سر بره

دور گردن  مثل چنبر دو مار(. دو چلة سواران 45)
در نمون ها (. شالق61) آباد گره خوردکریم
(. راه 61) بر فراز سواران روییدند هایی افشانساقه
هایی از مثل نهرچهها با سردار خود طایفه، راهو نیم

 (.84) هاو راهی اُبه نهر بزرگی جدا شدند
تشبیهات تمثیلی رمان جنبة ، ظرکارکرداز ن

معقول به محسوس و اقناعی دارد و رنگ اقلیمی 
سازد. نوعی دیگری از تشبیه اثر را برجسته می

به در چند تمثیل نیز در رمان به کار رفته که مشبه
شود. این نوع جمله پس از اصل تشبیه معرفی می

تر در تشبیهاتی است که مشبه عقلی و بیش، تشبیه
 : باشدبه آن حسی میمشبه
پیچ و تاب خورده  طنابیها مثل مصلحت بای 

بود. طناب تابیده موقع بازشدن چه طور مکث به 
ها این چنین تاب به مکث خیز دورانی دارد، فکر بای

(. 175چرخید تا سمتی و راستایی بگیرد )تاب می
بایرام و کسیر در اعماق چشمان توفانی آبای، انگار 

فرسای زایش دیدند که از درد جان ابزاییمادیان پ
نالد و شیهه در فکین قفل کوبد. میکّره، پا به زمین می

(. ابروی آدین... 177شود )اش جویده جویده میشده
ای که چلّهبالفاصله آن طور که بادی به سر 

های برف دارد، بزند و برف را بریزد و چلّه از باردانه
بروانش از گره رها شد و خم بار سنگینی آزاد شود، ا

 (. 213اش نشست )فروغی به چهره

 . استعاره 3ـ3ـ1

به به عالوه قرینه ذکر شود با اگر از ارکان تشبیه، مشبه
استعاره مواجه هستیم که عصارۀ تشبیه است و 

تر تر نسبت به تشبیه دارد. بیشهمسانی بیش
های رمان از نوع استعاره مکنیه یا تشخیص استعاره
 6استعاره ذکر شده که  22مجموعا در رمان  است.

 (. 2درصد تصاویر است )ر.ک: نمودار شماره

رود (. 7و هر نفس آه بلندی بود ) بغض اُبه
و گهگاهی  رفتدغدغه راهش را میگرگان بی

انداخت زنان یکی و دو ماهی تالجی موجی میمعلق
بود.  1331پاییزی، از روزهای روز عبوس (. این 7)

آسمان  (.32شد )وار دور میی سیاهی، شعاعهانقطه
ها. خبر پیروزی ایتپهو احوال خوش گمیش عبوس
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این (. حال 74بر والیت و خاک استرآباد رسیده بود )
چرخاند ای دم میشده)آبای( مانند رام گرگ جوان

خواست همراه اردوی بزرگ (. عثمان می15)
 اب جوانعقاش باشد. و این یگانه آرزوی قلبی طایفه
را برای چی در  های درندهاین سگ(. قنسول 72بود )

(. عمده این است که این 131اختیارم گذاشته است )
خود در ها بیاوقات مدام باشد تا چین و چروک

(. تودۀ پشم ... سریع 159پیله نزند )رخسار صحرا 
(. در پهنة 165پیچید )می شکم متورم دوکدور 

(. خورشید 225بود ) ژالهشرابی از اش صورت مهتابی
های (. پایه313، خرم بود )شانة آسمان صحراروی 

پیشانی ها در دو سوی خیابان ... خط به چوبی مغازه
در هوای  های البرزیال(. 73انداخته بود ) تپهگمیش

(. 336دودی رنگ، غرور بلند و باالیی داشتند )
 (.259ها باریده بود )نم بر سر اُبه، نمغباری سرخ

 . رمز2ـ3ـ1
به و اراده مشبه است منتهی مانند استعاره ذکر مشبه

به در رمز صریحا به یک مشبه با دو فرق که مشبه
های متعدد و خاص داللت ندارد و به داللت

نزدیک به هم اشاره دارد. مطلب دوم اینکه رمز در 
معنای حقیقی خود نیز قابل فهم است برخالف 

 شوداش اراده مییاستعاره که فقط معنای مجاز
 (.189ـ191: 1371، شمیسا)

ها از رعایای تزار هستند. چرا نخواستند این
 ،یرکاظمیم) اندتزار( فرار کرده) افعیآنجا بمانند از 

روس و انگلیس را به هم ، (. جنگ212 :1395
 ماریتابند. هر به هم می ماران کند.مشغول می

 (.263) کشته شود به سود ماست

 ایهکن .3ـ3ـ1
های در تر از کنایههای رمان بدیع نیست و بیشکنایه

زبان و از نوع فعل است که نوآوری خاصی ندارند. 
درصد تصاویر است: پنداری 2کنایه ذکر شده که 11

(. رود گرگان 7توی اُبه خاک مرده ریخته بودند )

رفت و گهگاهی یکی دو ماهی دغدغه راهش را میبی
(. ولی صحرا اینک با 7انداخت )تالجی، موجی می

های باغچه(. گل9داد )پیچ و تاب راهش غیظ می
ها سوخته بود و های زنرنگین چارقدها و جامه

(. از 261داد )های پریده رنگ، بوی مالل میگل
 (.288بارید )آسمان تابستان صحرا آتش می

 . تصاویر مقتبس از هنر نقاشی و سینما 2ـ1
خالصة دو قسم پیشین  این تصویر، تصویر گسترده و

است و عالوه بر تصویر زبانی و تصویر بیانی 
نویس شود. رمانخصایصی دارد که در ادامه ذکر می

گری شاعرانه و عاطفی با این تصویر، به صورت
پردازد. گذشته از جنبة محیط و طبیعت می

بخشی باالیی زیباشناختی و نمایشی آن که حیات
 از نکات مهم است:  اش نیزدارد، کارکرد اقلیمی

به کارگیری ماهرانة رنگ در هنر ، ها. در مثال1
نقاشی و تصویرپردازی با نگرش شاعرانه نویسنده 

هنری و ، گرارا شاهد هستیم که تصاویر واقع
به وضوح در ذهن خواننده  شده اقلیمی خلق

به کارگیری طیف ، شود. در تصویر زیرمجسم می
ه و دندانة ابرها تا رنگ سرخ غروب خورشید بر لب

شود با متن ابرها که از شدت سرخی کاسته می
جزییات نگارگری شده که گویی تابلوی نقاشی آن 

وار شود. تصاویر نقاشیدر مقابل ما مجسم می
فراوانی از طبیعت این ویژگی را دارد که به ذکر 

 : کنیمچند مثال بسنده می
ظ سرخی غلی، های ابرها و جدار پارچهدندانه

شود و سرخی وا می، گیرد و تا به لبة پهنه ابرمی
رنگ همان رنگ برفین است. اما این همه رنگ 

جایی ، زمینة منظم ندارد. شتک رنگ یاقوتی
خالی است و جایی نوار به نوار و جایی هیچ خال

 (.9) و صحرایی مسین
به خصوص اگر غروب باشد و خورشید در 

دکنک قرمز خورشید شنگرفی است و مثل با، شفق
بزرگ که باد آن را از بامی به بامی ربوده باشد و 
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حرکت بایستد؛ این بی، نخش به جایی گیر کرده
ایستد و گویی همه صحرا فقط چنین در افق می

 (.8) یک خط دارد و یک دایره خون رنگ بزرگ
، زار سر زده بودعلوفه بهاره از شوره، شوره

خرم ، اشخاک شتری رنگ را با رنگ سبز تیره
جای که خاک کرده بود. یونجه صحرایی جای

الی شیرین پیدا کرده بود روییده بود و البه
اش مینای وحشی نازک و شکنندههای ساقهریشهبن

، های مینای وحشیدرآمده بود. زردی گل بوته
ها بود. و طبیعت حاشیه پررنگ بر متن سبز یونجه

 (. 311) خوردبیکران دشت به افق پیوند می
، شتری و سبز، گستره صحرا در متن دو رنگ

های افشان اسبی پهلو به باد موج سبز را مثل یال
، سیاه و زرد، های قرمزخواباند. جاجا اللهپهلو می

 (.197) خالی کرده بودزار را خالجوزار و گندم
باالپوش مخملی سبز رنگ را که در ، زنان چَّوِد

 ر آرتمخاینک د، پوشندزمستان روی پیراهن می
اند. حال همان باالپوش زمستانی قارچین( گذاشته)

زنانه به رنگ همان سبز و به نرمی همان مخمل و 
پارچه انحنای زمین یک با همان موج و تاب در

 (.228) گسترده است
رنگ شعله های سرخ آتشین، زرد، همشقایق

دوزی این نگارها اجاق و سیاه، انگار دستی به سوزن
زارها زده تن مخمل جوزارها و گندمدر حاشیه و م

های زار جامهبهار اُمچلی، گل(. گل228است )
شلوارهای دختران دوزی ساقابریشمی، نقش سوزن

 (.313دار زنان بود )بوته و چارقدهای گل
. نوع دوم از تصاویر گسترده به ویژگی دیگری 2

از نثر میرکاظمی مربوط است که به ارایه گزارش 
نثر تصویری وتصویر در محور عمودی  ها باصحنه
های عینی، گردد. نثر در این حالت ویژگیبرمی

محسوس و تصویری دارد و به هنر سینما شبیه است. 
ها و حوادث رمان این خصیصه در اکثر صحنه

شود که نثر به جای گزارش حوادث به مشاهده می

نمایش آن پرداخته که از این نظر بسیار زنده و 
ست. برای روشن شدن موضوع، در ادامه، اثرگذار ا

ها به به ارایة چند صحنه کوتاه از روایت حملة ترکمن
پردازیم که این حمله پس روستاها و شهر استرآباد می

خواهان از شکست محمدعلی شاه از مشروطه
ها و استرآبادی به تحریک او و با سالح اهدایی روس

 شود. م میشان به فرماندهی آبای انجانقش و دخالت
نخست، شاهد حرکت سواران ترکمن از حوزۀ 

آباد جعفربای به سمت روستاهای محمدآباد و کریم
صحرا و خاردار ترکمن هستیم که تفاوت زمین شوره

با استرآباد و زاویة دید خاص نویسنده از حرکت 
 گری برجسته و نمایشی شده است: سواران با صورت

کرد(. دشت اردوی جعفربای کنده شد )حرکت 
هایی مانند میخ از این زمین صاف که در این زمان بوته

آن روییده و بندبندشان دکمه دار بود، انگار راه افتاد. یا 
ها و پاهای اسبان این حرکت متناوب و شتاب دست

آورد که کف دشت را بود که چنین تصوری پیش می
 (.54آورد )ها به چشم میچسبیده به سم

رعت حرکت سواران و رنگ س، در مثال بعدی
شان از نمای دور با استفاده از عنصر رنگ لباس

سواران با کشیدن شالقی به کفل : تصویر شده است
ها ...حرکت کردند. رنگی که مثل تودۀ ابری اسب

های سیاه بود. چینرنگ سرخ با نقطه، آمدجلو می
، هاپوشها بود و تنپوستکاله، های سیاهنقطه

 (.55) رنگ قرمز
 تصویر طبیعت روستایی شمال، در مثال زیر

های جانوری و گیاهی آن را با گلستان( و گونه)
از دور چند شغال که : جزییات دقیق شاهد هستیم
ای از سر لحظه، گشتنداز شبیخون سحرگاهی برمی

به زیر انداختن و دویدن تا النه ایستادند و سرشان 
وی آن رو به دشت که گویی ر، را باال گرفتند

وار پاشنه به روبید و تنورهچرخید میلولید میمی
کشید نگاهی کردند. چین نازکی روی جلو می

های خون مرغی بر آن شان که رگههای سیاهپوزه
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ای ها مثل دو لوله قهوهگوشماسیده بود افتاد. الله
تند و ، رنگ به حالت عمود درآمده بود. در یک آن

های مشک و انارترشهای تسریع در پس خاربوته
 (.55) وحشی ناپدید شدند

 سطح فکری() . تصویر در بافت 3ـ1
ترین ویژگی تصویری به نظر ما، این نوع تصویر مهم

رمان است. این نوع تصویر که در محور عمودی نثر 
حضور دارد انواع تصویرهای پراکنده، افقی و جزئی 

دهد و طرحی کلی، یکپارچه و را به هم پیوند می
توار به کل اجزای تصاویر متناسب و هماهنگ با اس

بخشد. به بیان دیگر، اگر تصویر در محتوا و بافت می
سطح زبانی، ادبی و همچنین تصویر گسترده سینمایی 
به صورت کلی و یکپارچه نه جزئی در محور 
عمودی اثر مورد دقت قرارگیرد بافت تصویری اثر که 

نمایاند که یدر راستای سطح فکری است به ما رخ م
نقشی پویا و نو از تصویر است. این نوع تصویر، در 
محور افقی تصویرواژه یا تصویر بیانی و یا تصویر 
سینمایی است که اگر در محور عمودی مالحظه شود 
یک واحد متشکل از اجزای متعدد است که آن را 

نامیم. این تصویر در خدمت تصویر در بافت می
آن و حاوی نگرش عاطفی بخش محتوای اثر و قوام

که نویسنده و مفهوم اقلیم است. تصویر در حالی
تصویر است قرینه و نشانه است برای معنایی که در 
ورای خود دارد و نمادین است. به بیان دیگر هم 
تصویر است و هم مفهوم اقلیم را به صورت گسترده 

دهد و سبب وحدت و در ورای خود نشان می
نمایی آن شده است؛ هم صحنه انسجام اثر و واقعیت

دهد و هم پردازی داستان را سروسامان میو صحنه
برد. این فضا، پیرنگ و عمل داستانی را پیش می

سابقه و محصول نگرش و نقش نو از تصویر کم
نگرش منسجم نویسنده به تصویر در کلیت و بافت 
اثر است و با نگاه سنتی به تصویر که نقش تزیینی، 

ها دارد. با این ها فاصلهی است فرسنگجزئی و افق

زاویه دید، همه شواهد مستخرج ما در این مقاله از 
نویس نسبت به ضمیر ناخودآگاه و منسجم رمان

مفهوم عام اقلیم تراوش کرده و طبیعی است که ادعا 
شود که حامل این کنیم کمتر تصویری یافت می

 خصوصیت نباشد. این خصیصه با مطالعة مکرر اثر
برای خواننده بومی به آسانی قابل دریافت است چرا 
که اثر با این خصوصیات محصول تجربة برآمده از 

ای تنیده ز دل و نویس و حلهبن جان و هستی رمان
بافته ز جان است. به نظر ما رابطة تصویر و عناصر 
سازندۀ آن یعنی اقلیم در این مقاله نیز، محصول این 

که تصویر و اقلیم دو نگرش به تصویر است چرا 
دیگر جدا و روی یک سکه و فقط در ذهن از هم

تر از فصل اول رمان، اند. جهت روشنگری بیشمنفک
شود که انواع تصویر بندهایی به عنوان شاهد ذکر می

در کنار تصویر در بافت حضور دارد. در فصل 
نخست رمان، نویسنده به بازگشت آبای و سواران 

 پردازد: گویی زنان و مردانمی ترکمن از میدان جنگ
الل شده بودند یا برای خبری که از قبل شنیده  اُبه

، روی پل یورتبودند و اکنون انتظارش را جلو 
-ی باد میچوبی در معبرآفتاب و یا در کنار نرمه

ها انگار به کشیدند. زبان و کالمی الزم نبود... چشم
اک توی اُبه خدرون صحرا نفوذ کرده بود پنداری 

؛ سکوت! اگر صدای پایی بود که مرده ریخته بودند
 صدای خراش اضطرابیشد روی زمین کشیده می

دغدغه بی رود گرگان. اُبه نمرده بود، زنده بودبود؛ اما 
رفت و گهگاهی معلق زنان یکی و دو راهش را می
انداخت... این حال وخبر موجی می ماهی تالجی

ا این چنین هاُمچلی برای اُبه پر مالل بود. هیچ گاه
عمیق از الی چشمان مورب به راه نگاه نکرده بودند. 

را تا رستنگاه مو باال نزده بودند  پوستکالههیچ گاه 
که مبادا سایه نخی و تارمویی نگاه را مخدوش کند. 

که زمینش گره به آسمان خورده و آن سو  صحرایی
هنه نشسته ، پهنه به پ البرز به مانند کوهان شتریترش 

اش را آسمان پوشانده است. نگاه زمین و پهنه به پهنه
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ی بزرگ زمین به به آسودگی جوالن دارد از سفره
آبی رنگ آسمان. بخصوص اگر غروب باشد و  سفره

خورشید شنگرفی است و مثل  .خورشید در شفق
بادکنک قرمز بزرگ که باد آن را از از بامی به بامی 

حرکت ر کرده بیربوده باشد و نخش به جایی گی
ایستد و گویی همه بایستد؛ این چنین در افق می

صحرا فقط یک خط دارد و یک دایره خون رنگ 
های ابر سرخی غلیظ ها و جدار پارچهدندانه. بزرگ

شود و رنگ ی پهنه ابر سرخی وا میگیرد و تا به لبه
همان رنگ برفین است. اما این همه رنگ زمینه منظم 

یاقوتی جایی خال خالی است و ندارد. شتک رنگ 
. جایی نوار به نوار و جایی هیچ. و صحرایی مسین

. دادصحرا اینک با پیچ و تاب راهش غیظ میولی 
کردند و فضا گویی در دشت شفاف چیزهایی شنا می

. سوار ترکمن نتوانست پایتخت را برای مواج بود
به خود  ها مثل مارتنمحمدعلی شاه فتح کند... 

. انگشتان لرزش آشکار داشتند. پنگ انگار پیچیدمی
مانند قوش صحرایی چشمان چیزی دیده بود. 

عاشیه!  بیبود: خطا نیست بی نافذش پرقدرت
در ساحل  پنگآید... خانواده پر زاد سوارمان می

در یک یورت قدیمی و یک یورت  رودگرگانشمالی 
پوشانده شده بود، نام  نمدهای نو و سفیدکه با  اُیآق
یورت آبای را که مثل حریقی نشان داشت.  و

. از سنگینی انگیز، کبود و متورم بود با طنین بلعیدغم
گوشت ه عایش بیبیتا ظهر فردا خوابید.  آبایها پلک
به فراوانی سرخ کرده بود و یک دیگ هم  سودنمک

دانست این سفره به خاطر آبای . خانواده میچکدرمه
ی مردان جدا. سفره ی زنان جدا بود واست. سفره

دخترها  بوریآشعایشه داخل یورت شد... در بیبی
انگار مثل همان با ماما کنار اجاق سر سفره بودند. 

 ای داشتند.آتش زیر خاکستر اجاق فروزانی خموشانه
 (.7ـ14) بوریآشلیقی مردان هم جدا در سفره

در این چند سطر از صفحات نخست رمان، 
می خاص و ذات مانند اُبه، تصویرواژه را با اسا

بوری، بوری، آشلیقاُی، آشاُمچلی، رودگرگان، آق
 بیصحرایی، ماهی تالجی، بیالبرز، صحرا، قوش

عایشه، پنگ، آبای، چکدرمه و با صفات عینی شاهد 
داری هستیم که ویژگی عینی، حسی، اقلیمی و نشان

آن در سطح واژگان برجسته است. گذشته از این، 
های خالق یانی چون تشبیه، استعاره و کنایهتصاویر ب

کنیم که حامل عاطفه و و غیرخالق را مشاهده می
نگرش نویسنده نسبت به موضوع است. قسم سوم 
تصویر نیز در توصیف خورشید در شفق و توصیف 

گری شده که قبال بدان اشاره ابر و سرخی آن صورت
 شد. اگر همه این تصاویر را در محور عمودی و کل

نمایاند که رخ می تصویر در بافتاثر مالحظه کنیم 
ای های انواع تصویر را در رشتهمانند نخ تسبیحی دانه

به نظم درآورده، وحدت و انسجام بخشیده و سبب 
برد پیرنگ و عمل داستان شده، صحنه و توالی و پیش

نمایی را پردازی، فضاسازی داستان و واقعیتصحنه
 برجسته کرده است.

 ناصر سازندة تصاویر . ع6

، عناصر سازندۀ انواع تصاویر نو و خالق رمان
عنصر اقلیم ترکمنی و ، اقلیمی است. در این عناصر

گلستان( قابل شناسایی و تفکیک است که ) شمال
 خود به مناطق درون اقلیم شمال در زیرمجموعه

شود و مازندران و گلستان تقسیم می، اقلیمی گیالن
های خاص است و ارتباط یژگیهر منطقه دارای و

های مشترک گانه اقلیم شمال با ویژگیمناطق سه
اقلیمی فیمابین است؛ پس دو نوع ویژگی اقلیمی 
خاص و مشترک در اقلیم شمال قابل تشخیص 

در کنار اقلیم شمال با توجه به ، است. در این مقاله
های خاص و متمایز اقلیمی به اقلیم دیگری ویژگی

یم که اقلیم ترکمنی است. این اقلیم با نیز قائل هست
تاریخی و ، سیاسی، های جغرافیاییتوجه به ویژگی

بعضا اقتصادی دارای عناصر مشترک با اقلیم شمال 
، های اجتماعی و فرهنگی مثل زبانو از نظر ویژگی
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پوشش و آداب و رسوم از اقلیم ، غذا، بنا، مذهب
جه به با تو، شمال متمایز است. در استان گلستان

اقلیم ترکمنی و شمال  عناصر خاص اقلیمی دو
بندی تصاویر اقلیمی با دسته، وجود دارد. در ادامه

به عناصر اقلیم ، مستخرج از نظر عناصر سازنده
 . یابیمشمال و مشترک دست می، ترکمنی

 . عناصر اقلیم ترکمنی5ـ3
تصویر  74تصویر بیانی اقلیمی،  152در یورت، از 
درصد تصاویر  49ی تعلق دارد که به اقلیم ترکمن

(. از نظر بسامد، عناصر 3است )ر.ک: نمودار شماره
اقلیم ترکمنی در درجة نخست است )ر.ک: نمودار 

مناطق و (. عناصر تصاویر اقلیمی ترکمنی به 3شماره
ها، بنا و معماری، لباس، غذا، زبان، واژگان و مکان

، اسامی ترکمنی، حیوانات و پرندگان، آب و هوا
عناصر روستایی و اقلیمی، پوشش گیاهی و درختان، 
دریا و اجزای آن، محصوالت و آداب و رسوم 

 شود که بسامد فراوان دارد.تقسیم میترکمنی 
بار به کار 11 صحراواژۀ ها: . مناطق و مکان5

صحرا و سایر مناطق در تشبیهات ترکمن رفته است.
وتشبیهات  ماهی و ... تشبیه شدهاقلیمی به شتر و گله

یک دست  زمین صحرادو سوی اقلیمی هستند: 
شتری که پشمش را تراشیده تراشیده بود انگار به 

 های صحراحرکت در راه(. 243مانست )می باشند
های تیره هایی در عمق آبگله ماهیمثل این بود 

خاک صحرا جاجا . (26) طعمه راه توری شده باشند

انگار نم برفی  و هم سفیده شوره بر آن هویدا است

جاری است  زندگی صحرا. (26بر گرده داشته باشد )

)کدخدا(  هاریشه بای(، 131. )ی گرگانودخانهمثل ر

ها سفره زمین یورت. (143عمر دارد ) این صحرامثل 

. (95قندی بر دامن داشت )را مثل کله تپه عاشورشیخ
، شورۀ صحراسوز بر سینة زمین نبود. بختک شوره

کف  تپهگمیش. (54کشید )نفس میزمین راحت 

جوشید و در هوای زمینش از نموری گویی آب می

لولید سنگینش گویی نفس مرطوب صدها آبزی می
پل (. عثمان انگار خود را در گردابی نظیر زیر 74)

  (.69گرفتار دید ) اُمچلی
آالچیق( که ، چادر) یورت: . بنا و معماری3

تشبیه شده مسکن ترکمن بوده به طبله و گنبد 
را به  هایورت طبلة، رو به جنوب بنگری: است

های (. خانواده39) بینیموازات رودخانه گرگان می
گوسفند و شتر قربانی کردند. دود معطر ، اُمچلی

چتری زد و طعم  هاگنبدی یورتکباب باالی 
نویسنده  (.313) اشتهاآور گوشت سرخ کرده پیچید

، سیاه چادر) یورت شکل، با تشبیه بسیار زیبا و بکر
های سیاه وارونه آالچیق( را در دل شب به کاسه

شان در سیاهی قواره هایورت: تشبیه کرده است
 (.19) رسیدبه نظر می واروهای سیاهکاسهشب مثل 

موضوع : صحراآب و هوای ترکمن. 3
، تشبیهات آب و هوا و طبیعت است. عالوه برآن

: کنیمشاهده میها مشبه اقلیمی را در مثالوجه
هیاهو و هیجان و سواران به کوهان خیزابی 

(. 32) از خروارها آب پا شده باشدمانست که می
ای چشمان نمناکش را به ریزش باران که مثل لحظه
 نوزادان باران(. 75) افکند، باریدمیهای علف ساقه

(.ابرها در آسمان 148) زننددر آن نواحی شیون می
از رد شخم خیش  زمین های بریدهپرهشبیه 

 (. 231) شیاربندی کژ و مژ داشتند
های تشبیه کاه: . عناصر اقلیمی و روستایی3

، کوپاها کاه: انباشته به قلک که تشبیه اقلیمی است
 (.211) های سفالی نشسته بودندجاجا مثل قلک

مثل . (31) باید آتش زد کوپاکاهانجمن را مثل یک 
 (. 192) به هم بچسبید یونجه
در تشبیهات زیر . پوشش گیاهی و درختان: 1

به درختان، گیاهان و پوشش صحرا اشاره شده است: 
(. آبای مثل 112در التهاب است )نارنج دل من مثل 

توصیف  (.18)علف صحرایی( مقاوم است ) سوزاق
ای صحرا با جزییات آن: دشت، پوشش خارهای بوته
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 ند میخهایی مانبوتهاین زمین صاف که در این زمان 
دار بود انگار راه افتاد از آن روییده و بندبندشان دکمه

نوار سفیدی شوره برتن داشت، با  (. زمین هموار54)
)نوعی خار(  قزل یگرگ و هافرشی از خاربوته

 (281شنگرفی، میدان اسبدوانی کپورچال بود )
در تصاویر ارایه شده، پوشش . البسة ترکمنی: 3

تنوع، برش، اجزای مختلف  زنان از نظر ترکیبِ رنگ،
نظیر است. لباس آنان به سن، نوع و زیورآالت کم

کاربرد آن در خانه، کار و بیرون از خانه بستگی دارد 
دوزی و که از هنرهای مختلف مانند سوزن

های لباسدوزی برخوردار است: منظر رنگ سکه
پنداری باغی بود با زمینة چشمگیر  زنان و مردان

به جفت  (.185آب و علف )طقة بیرنگ قرمز در من
آویزان  گوشوارۀ زرین مدور با نقش ماههایش گوش

بود. زینت لباسش قپه، گل یقة طالیی گول یاکا 
یقه( بود که در قسمت باالی یقه درست چسبیده )گل

به زیر گلو سمت راست قرار داشت و قوسی از 
از  گلوبندییقه روی پوست عریان گردن بود. گل
به  گونهتسبیحای رنگ ای قهوهدرشت شیشههای دانه

های زار جامهگلبهار اُمچلی، گل. (117گردن داشت )
شلوارهای دوزی ساقهای سوزن، نقشابریشمی

 . (313بود ) دار زنانبوتهچارقدهای گل دختران و 
در تشبیه ضمنی اقلیمی زیر توصیف رنگ و 

ه رنگی ک: نوع لباس مردان ترکمن را شاهد هستیم
رنگ سرخ با ، آمدابری جلو می یهمثل تود

، های سیاههای سیاه بود. نقطهچیننقطه
 (.55) رنگ قرمز، هاپوشها بود و تنپوستکاله
از حیوانات  اسبو  شتر: . حیوانات و پرندگان0

صحرا است که بسامد فراوان دارد. محبوب ترکمن
تشبیهات اکثرا دو سو اقلیمی است: صحرایی که 

ش گره به آسمان خورده و آن سو ترش البرز به زمین
(. زمین صحرا یک 8نشسته ) کوهان شتریمانند 

شتری که پشمش را دست تراشیده بود انگار به 
پیر  شتر (. )پنگ( مثل243مانست )می تراشیده باشند

خان سرعقبت مانند (، یورت بُرجه158غرید )نری می

آب روی  جوی. (276دیوانه کف به دهان دارد )شتر 

(، قوز پشتش 314کشید )راه می شتریزمین نرم مثل 

قرقی اسب . (284باال آمده بود ) کوهان شتریمثل 

مانند  یالآبای قامت بلند و دست وپایی کشیده 

او به مانند همان . (17) هاشور باران بر یال دشت

که از هیبت درد هاشور  چشمان درشت مادیان
صدای سم اسبان بر  (.177خونین خورده باشد، بود )

بافی را زنی قالیضرب آهنگ شانه کف چوبی پل
 قوشقره(. اردوی بزرگ جعفربای مثل 246داشت )

)زغن(  جول(، یارم را مثل 47به والیتی خواهد زد )

چشمان  قوش صحراییپنگ مانند  .(254بقاپد )

 .(9نافذش پرقدرت بود )
اشاره به انواع غذاها در . غذاهای ترکمنی: 1

 چکدرمهتشبیه: طعم اشتهاآور چوربا،  این
)چخدرمه، چلوگوشت با روغن فراوان( با گوشت 

مثل نزمی از سطح جوشان غذاها  برونماهی اوزون
 (. 184خاست. )برمی
در تصاویر . زبان، اسامی و واژگان ترکمنی: 1

هایی )روستا( اُبهبه زبان ترکمنی اشاره شده است: 
)کدخدا(  هابای(. 772مثل قارچ از زمین روییدند )

جایش گرگ  بایقوشه(. 31مثل تنوری داغ دید )
اش که با نازک اندامی کسیر(. 231) بود جایش گراز

  (.268نمود )مثل خط عمود بر زین اسب می
عنصر دریا از عناصر : . دریا و اجزای آن57

چهره است:  اقلیمی است که با جزییات ذکر شده
 جسد سرد مارماهیاش در این وصله مثل ترکمنی

های صحرا مثل این بود (. حرکت در راه337) بود
های تیره طعمه راه هایی در عمق آبگله ماهی

سطلی از نور  فلق دریا. (26) توری شده باشند

 ها پاشیده بودها و بام خانهقرمز روی گنبدی یورت
مثل نِزمی  ماهی اوزبرونطعم گوشت  (.216)

 . (184) خاستبرمی بخار( از سطح جوشان غذاها)
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در تشبیه زیر عید : آداب و رسوم ترکمنی. 55
مردم : به اقلیمی استمشبه، قربان عید اصلی ترکمن

 (.74) داشتند قربان بایرامروزی در حکم روز 
قالی از محصوالت بومی : . محصوالت53

 گل قالیصحرا است؛ یار من قلبش مثل ترکمن
بی پل (. صدای سم اسبان بر کف چو123) است

 (.246) زنی قالی بافی را داشتضرب آهنگ شانه

 گلستان() . عناصر اقلیم شمال3ـ3
تصویر متعلق  35، تصویر اقلیمی 152از ، در یورت

: ر.ک) درصد تصاویر است23به اقلیم شمال که 
که مرکز ، ـ استرآباد(. در رمان به 3نمودار شماره

 ـ منطقه و مقر حاکم دولت و قنسول روس است
پوشش ، زبان بومی مردم منطقهبه ، روستاهای آنبه 

 اشاره شده است.  جنگلی و آب و هوای معتدل آن
تشبیه باروهای شهر به . استرآباد )گرگان(: 5

های بسطام در شکل: دروازهقند ذوزنقهکمربند و کله
شرق، چهل اختران در جنوب، مازندران در مغرب، 

برج و  فوجرد در شمال و دنکوان در سبزه مشهد،
زد شهر را دور می مثل کمربندیکهنه که باروی قلعه

خندان در جنوب غربی قلعهشکل قند ذوزنقهن کلهو آ
 (.48نتوانسته بود مانع جوالن سوار ترکمن بشود )

توصیف آب و هوا، . آب و هوای استرآباد: 3
ها شاهد هستیم: معلوم انواع ابر و باران را در مثال

لکه پوشانده ه آسمان را لکهکابرهای صدفین نشد 
بودند، چه وقت پوشش نازک سیاهی را پیدا کردند. 

گمان ها از ریزش همین الیه تیره بود که بیدانهباران
 )نوعی باران تند و کوتاه بارانشغالدانستند همه می

آید. مدت در لهجه گرگانی( است، نباریده بند می
هایی ها چکهبامهای سفالای کوتاه از دندانهلحظه

های صدفین تیره که خالی شد، لکه لفاف ابرزد. بار 
های (. )چنارها( در زیر ریزه64ابر آشکار شدند )

این نمود را پیدا کرده بودند که در  بارانشغال
 قطرات باران(. 113پوشش مهی از حریر هستند )

ریخت ای از آب پایین میها، مثل ساقهبا تکان شاخه
 ایهوای خفه(. 113کرد )چین میو زمین را نقطه

، تف رطوبتمثل بختک روی استرآباد افتاده بود. از 
 (.247داد )شهر بوی مانداب و قورباغه می

 نویس بارمان: . پوشش جنگلی استرآباد2
اسامی مختلف درختان را ذکر ، تشبیهات اقلیمی

چنین کرده که به غنای اقلیمی اثر افزوده است؛ هم
و جنگلی استرآباد اشاره کرده که  به پوشش گیاهی

کوه البرز واقع و از نظر سرسبزی و در دامنة رشته
زار و کم صحرا که شورهخاک مرغوب با ترکمن

  متمایز است.حاصل 
ها و درختان هفت رنگ باختة محلهی برگچنارها

ای در دهان داشتند جنگلی، استرآباد را مثل لقمه
د. با تمام سوزش هوا، (. باران زیادی نباریده بو113)

یک نوبت هم برف نزد. حال زمستانی به هوای 
چند گل سفید  هاآلوچهمانست. بهاری می

ها مثل بلورهای برف روی چله شانزودرس
از منظر  درختان جنگلی(. 167درخشید )می

نمایی پوشیده بودند دوردست گویی حریر سبز تن
درخت و (. پاییز در استرآباد آرمیده در باغ، 167)

گونه پاییزی جنگل جنگل نشسته بود. زردای سرخ
رنگ تند شفق که به  انجیلوهای بود و برگ

، طالیی و شنگرفی و اوجا، راش، بلوط. مانستمی
ها )ی درختان (. چله278نمودند )هفت رنگ می

جنگلی( مثل دستان برفین با انگشتان باز، فضای 
 (.314جنگل را پر کرده بود )

طعم : چند شاهد مثال: بومی شمال. واژگان 3
واژۀ ، بخار) نِزمی گوشت ماهی اوزبرون مثل

 (.184) خاستبومی( از سطح جوشان غذاها برمی
واژۀ بومی( گُر زد و ، چراغ نفتی) لمپاییاو مثل 

ساالرالدوله درست مانند  (.224) خاموش شد
به پرته پرته ، که نفتش ته کشیده باشد لمپای روسی

کسی ) دوالپا(. شایعات بود که مثل 174) افتاده بود
واژۀ ، که پاهایش الغر و دراز مانند دوال باشد
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 بومی( سوار بر قوزک پشتش شده بود. 
، تشبیه نخست: روستاییـ. عناصر اقلیمی1

: تشبیه ضمنی از بنای روستایی شمال است
رنگ کهربایی ، رسپوش با لعاب گلهای گالیکلبه

سواران را نوار نیزاری (. سمت شرق 56) داشتند
شان های بلند و باریکانبوه دربرگرفته بود و برگ

، (. در مثال زیر56) شباهت به یال اسب نبودبی
های جانوری تصویر طبیعت روستایی شمال و گونه

که  شغالاز دور چند : و گیاهی آن با جزییات دقیق
، گشتند... در یک آناز شبیخون سحرگاهی برمی

و  تمشکهای ر پس خاربوتهتند و سریع د
 (.55) ناپدید شدند های وحشیانارترش

 . عناصر اقلیمی مشترک2ـ3
تصویر  43تصویر بیانی اقلیمی،  152در یورت، از 

درصد تصاویر است )ر.ک: 28مشترک ارایه شده که 
های (. این عناصر مشترک اقلیم3نمودار شماره

 شاملِ مباحث جغرافیایی مشترک،ترکمنی و شمال، 
واژگان روسی، مسایل سیاسی دولت قاجار، پهلوی و 

کوه اقلیمی در شاهد زیر، البرز رشته است.روسیه 
منطقه ذکر شده است: صحرایی که زمینش گره به 

کوهان به مانند  البرزآسمان خورده و آن سو ترش 
اش اش زمین و پهنه به پهنهنشسته، پهنه به پهنه شتری

در هوای  های البرزیال .(8را آسمان پوشانده است )

. (336دودی رنگ، غرور بلند و باالیی داشتند )
را به سیالب تشبیه کرده  کوچیان روسنویس، رمان

به اقلیمی و که کوچیان روس و سیالب مشبه و مشبه
اقلیمی  بهیا مشبه تشبیه، دو سوی اقلیمی است. مشبه

مثل  کوچیان روساند: در بقیه تشبیهات برجسته شده
دارند خود را به پشت سد قزل آالن  یالبیس

های دوردست خزر در آبشاه (. 173رسانند )می
 هاسالدات(. 129) گویی موجی او را ربودناپدید شد 

ای چون سردی )افسران روس، واژۀ روسی( با چهره
ای در ته چشمان شیشه(. 65راندند )سنگ اسب می

در  .(66انگار چیزی رقصید و تکان خورد ) سالدات
غرید پنداری گراز خشمگینی می قنسولچشم 

)قایق،  پاروهای یک لُتکا(. ما باید بشویم مانند 173)
 (.76واژۀ روسی( )

 رمان یانیب ریتصاو یدرصد موضوع. 5نمودار شماره 

ی تصاویر اقلیم

39%

 رمان یانیب ریدرصد انواع تصاو. 3نمودار شماره 

%  6استعاره 

%17رمز 

 

 دوگانه و مشترک رمان یمیاقل ریدرصد تصاو. 2نمودار شماره 

منی 
اقلیم شمال 

 تصاویر مشترک

%28دوگانه 

 

 گیرینتیجه

 رمان اقلیمی یورت که توصیف زندگی قوم ترکمن
، در استان گلستان است به مباحث سیاسی

اقتصادی و تاریخی ، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی
پردازد که می آنان در آخر قاجار و دورۀ پهلوی اول

های خاص و متمایز آن نسبت با توجه به ویژگی
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نوعی ، در کنار سایر آثار مشابه، به اقلیم شمال
ادبیات اقلیمی مستقل به نام ادبیات ترکمنی را 

در ارتباط با ، کند. نویسنده در رمانایجاد می
زبان منطقة ها به موضوع بومیان فارسترکمن

ان نیز پرداخته که از استرآباد و خصایص اقلیمی آن
، مناطق زیرمجموعة اقلیم شمال هستند. از این نظر

را  شمال و مشترک، ترکمنیاین رمان ادبیات اقلیم 
در یک اثر عرضه کرده است. عالوه بر خصایص 

نثر تصویری و جذاب نویسنده اقسام ، اقلیمی
. تصویر زبانی یا تصویرواژه که 1: متعددی دارد

، اقلیمی، واژگان حسی ارایة تصویر در قالب
. انواع تصویر بیانی که 2دار و عینی است؛ نشان

 .3رمز و کنایه دارد؛ ، استعاره، انواعی چون تشبیه
تصاویر گسترده که عالوه بر خصایص دونوع 

دارای خصایص هنر نقاشی و سینما است. ، پیشین
هنر نقاشی نویسنده که به اذعان منتقدان در این اثر 

نة خلق آثاری از او را در رشتة تجلی کرده زمی
ارایه ، . گذشته از این4نقاشی را برایش فراهم کرد؛ 

تصویر در محور عمودی نوعی تصویر به نام 
تصویر در بافت را ایجاد کرده که با توجه به زمینة 
اقلیمی آن به انسجام و وحدت اثر در کلیت منجر 
شده که با محتوای رمان مرتبط است. نقش پویا و 

بخش آن ل این نوع تصاویر از خصایص انسجامفعا
شود ای دیگر که درتصاویر مشاهده میاست. نکته

عنصر اقلیمی است که در اکثر صور تصاویر خالق 
و حتی مبتذل اثر حضور پررنگ دارد. عنصر 

، در سطح واژه، اقلیمی با توجه به بسامد فراوان
، سبک واژگانی و از نظر بیانی کاربرد فراوان تشبیه

 سبک تشبیهی اثر را به وجود آورده است.
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