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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Modernism is one of the important literary currents of 
the twentieth century, which due to its special literary features, distanced itself from 
traditional forms and ancient expression techniques.  Recognizing and explaining the 
features and characteristics of modernism in the short stories of contemporary Iranian 
writers is the main subject of this research.  In this article, considering the modern short 
stories of Abu Trab Khosravi, Ali Khodaei, Mohammad Keshavarz and Mohammad Rahim 
Okhovvat, from each of the mentioned authors, we have tried to give some short stories 
in terms of the application of the components of modernism according to the views of 
Charles May and Susan Ferguson.  Analyze and review. 
METHODOLOGY:  The present study is a theoretical study that has been done by library 
research method.  The study area and community is a collection of short stories by Abu 
Torab Khosravi, Ali Khodaei, Mohammad Keshavarz and Mohammad Rahim Okhovvat. 
FINDINGS: Each of the authors has been able to use the components of modernism such 
as the use of eliminative and metaphorical plots, open end, attention to the internal 
characteristics of the characters, using modern themes (alienation, loneliness, isolation).  
And individualism), uncertainty, mixing dream and reality, telling the story as a minimal 
schema, using the characters of the story as a mental state, describing the dreamy field of 
the story, etc. to figure out a form of modernism in their stories. 

CONCLUSION: The results of the research show that although the extent to which the 
components of modernism are used in the stories of the authors in question are different, 
but certainly the special attention paid to the use of these components in storytelling 
provides the necessary grounds for  Has provided them with a modernist attitude.  In 
Okhovvat`s stories, the use of traits such as the isolation and loneliness of the characters, 
the fluid flow of the mind, and the personality as a state of mind is more pronounced than 
other traits.  In divine stories, the use of elimination and metaphorical plots is more 
prominent in combining the element of fantasy and reality, symbolism and also the 
incoherent narration of events.  In Khosravi's stories, the use of symbolism, de-
familiarization, uncertainty and also the expression of combining dream and reality is 
more.  In addition, in the farmer's stories, the use of plots, the expression of loneliness and 
isolation of the characters, the minimal scheme, the style and the lyrical tone, as well as 
the uncertainty are more prominent. 
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 قدمه م
امّا در قرن نوزدهم   بار در قرن هجدهم و صرفاًنخستینمدرنیسم   براي گرایشهاي خاصّ عصر جدید بکار رفت؛ 

در نیمۀ دوم قرن  «چنانکه  .  هاي مدرن را نیز شامل شدمعناي آن وسعت گرفت و همدلی با عقاید، سبکها یا جلوه
مدرنیسم ).  24  ص  :چایلدزمدرنیسم،  (  »نوزدهم، مدرنیسم به گرایشهاي پیشرو در کلیساي کاتولیک نیز اشاره داشت 

تر از  هاي جدید و تصورات تازهگیري از روشها و عقاید پیشین است که سبب تحقق ایدهنوعی فاصلهدرحقیقیت  
 .  هاي مختلف زندگی میشودعرصه

ول  در زمینۀ فعالیتهاي مختلف هنري نیز نوگرایی حرف اول را میزد و این نوگرایی نیازمند درك جدیدي از اص
نوگرایی  .  نوگرایی فرایند گسترش خردگرایی در جامعه و تحقّق آن در بستر مدرنیته است«.  هاي هنري بودرشته

اي از جنبشهاي فرهنگی را که ریشه در تغییرات جامعۀ غربی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل  یا مدرنیسم، گستره 
شهاي هنري، معماري، موسیقی، ادبیات و هنرهاي  اي از جنباین واژه مجموعه .  قرن بیستم دارد، توصیف میکند

 ).  245  ص  :کادنفرهنگ توصیفی ادبیات و نقد،  » (دربردارد  اند،زمانی رخ داده  ةکاربردي را که در این دور
همین  . مهمترین تحولی است که بر ساحت فکري مدرنیسم حاکم است» اومانیستی«از نظر فکري پیدایش تفکر 

عاملی شد تا بسیاري از مضامین فکري کهن از دایرة هنر و ادبیات خارج شده و تفکرات جدید  موضوع بتدریج  
نوسازي  . «میتوان نوعی نوسازي بشمار آورداز این نگاه  مدرنیسم را  بهمین سبب  .  محوري جایگزین آنها شودانسان 
ف و برداشتی متفاوت، فراتر رفتن  معناي نیاز به پیش رفتن و یافتن راهی نو از راه کسب تجربه مدرن، کشه  هنر ب

چیزي نیازمند تغییراست؛   هر.  آمیز تخیّل و رها شدن از ساختارهاي منجمد گذشته استهاي مخاطرهاز محدوده
جهان مدرن و ده  » (هاي عمیق خود را داردهمانطورکه نیچه گفته بود، سفر به حیطۀ دانش هنري مدرن، مخاطره

 ). 10  ص نویسندة بزرگ، برادبري، 
پرداختن به عالم   چونرا بهمراه داشت؛ ویژگیهایی همهاي مختلف هنري، ویژگیهاي مشترکی  مدرنیسم در رشته

اي ذهنگرایی، تجریدي شدنِ هرچه زیادتر و دور شدن از بیان تصویري و ساختار سنّتی و  درون و گرایش به گونه 
 .خودنگر شدن هنر

انسانمداري،  گ ستیزي، احساسسنّت  مواردي چونمیتوان به  هاي مدرنیسم  لّفهؤم از شاخصترین   رایی، علمگرایی، 
-زدایی، مکان و فضامحوري، خردگرایی، جهان انسانیت   سازي،انتزاعی فردگرایی، آزادیخواهی، پیشرفتهاي علمی،  

تأکید بر    ضدقهرمانگرایی،زدایی،  گرایی، اعتراض به جهان صنعتی مدرن، ساختارشکنی و آشنایی، نسبیت شمولیت
  : کادنفرهنگ توصیفی ادبیات و نقد،  (  اشاره کرد...  همچنین گرایشهاي فمینیستی وو    ضمیر ناخودآگاه و ذهنگرایی

 .)190-191  صص  :نیازشناسی، بینویسی و روایت درآمدي بر داستان(  و)  245-246  صص
از دل آن سر برمی از تنهاییآورد، جهانی  بستري که ادبیات مدرن  ناامیديأی  ،مملو  و  این عرصه .  است   س  در 

پردازان داستان کوتاه مدرن باید به آیلین  از نخستین نظریه.  مهمترین ثمرة مدرنیسم است»  داستان کوتاه مدرن«
.  مقدّم استپردازان بالدشویلر بر دیگر نظریه  اشاره کرد که از این میان،  3و سوزان فرگسن  2، چارلز می 1بالدشویلر 

بندي روایت داستانها به دو گروه حماسی و غنایی و جاي دادن داستانهاي قرن نوزدهم در  بالدشویلر پس از تقسیم
به داستانهاي کوتاه غنایی اشاره    ،بزرگ روس  ةداستانپردازي چخوف، نویسند  ةگروه نخست، ضمن توجّه به شیو

از نظر او داستان کوتاه غنایی باید از ویژگیهاي  .  پردازي هستندمیکند که با زبانی منثور، واجد همه عناصر داستان 
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چون و  مهمّی  شعرگونه  زبانی  عاطفی،  داشتن  منحنی  شخصیتها،    غنایی،  سرنوشت  در  ابهام  و  قطعیت  عدم 
  او .  زمانپریشی، روایت نامتوالی رویدادها و کاربرد استعاره و تشخیص در توصیف وقایع و رویدادها برخوردار باشد

کننده و  شود که خاصیّتی تداعییکه در روایت داستانهاي کوتاه غنایی از زبانی شعرگونه استفاده م  اره میکنداش
موضوعات مرتبط دیگري را به ذهن خواننده متبادر    انگیز دارند؛ چنانکه خواندن داستانهاي غنایی دائماًخاطره 

 .  همان ویژگی زبان شعر است  دقیقاً  اند و اینمیکند که هرگز بصراحت در خود داستان تصریح نشده
عالئق    ةمدرنیسم دایر«  .نویسی تبدیل شدبه وجه غالب داستان  1360مدرنیسم در داستان کوتاه ایران از اوایل دهۀ  

-مدرنیسم توجّه داستان.  داد  تر کرد و امکانات نوینی براي بیان در اختیار آنان قرارنویسان ایرانی را گستردهداستان
از روستا، محرومیت و فقر روستا را  ما  بینافردي در شهر معطوف کرد ینویسان  » یان به شهر و مسائل و روابط 

  1340در سالهاي  را  ادبیات داستانی ایران    هاي نوگرایی درنخستین جلوه  ).20  ص  :داستان کوتاه در ایران، پاینده(
تقی مدرسی و هوشنگ    بهرام صادقی،  دانشور،سیمین    صادق چوبک،  نویسندگانی چون صادق هدایت،  آثار  در

باید با نگرش تازهج  گلشیري  نویسندگانی که  بازنمایی عرصهستجو کرد؛  به  و  هاي تازهاي موفق  از ذهنیات  اي 
گذار مدرنیسم میرعابدینی، صادق هدایت را  پایه.  خلق کنند  اي راتوانستند آثار برجسته  و  موقعیتهاي انسانی شدند 

او را سرچشمۀ همۀ داستانهاي مدرنی میداند که پس از او در ایران  »  بوف کور«ستانی دانسته است و  ادبیات دا  در
 .  )663  ص  :میرعابدینینویسی در ایران،  صدسال داستان:  نک(  نوشته شده است

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش 

گرفته است، بواقع هنوز بسیار  هرچند در عرصۀ داستانهاي کوتاه مدرن ایرانی تاکنون پژوهشهاي گوناگونی صورت  
از نظر آراي   آنها  از جمله بررسی  از مناظر مختلف  این داستانها  ابعاد مختلف  به  باقی است و توجه  جاي بحث 

با توجه به ضرورت بررسی داستانهاي کوتاه ایرانی .  محققانی چون چارلز می و سوزان فرگسن همچنان خالی است
جهت آشنایی بیشتر و مأنوس شدن با اصول کاربردي آنها، در این پژوهش قصد  پردازان مدرن  از منظر آراي نظریه

کوتاه  داستانهاي    ،ایران   هاي مدرنیسم در داستانهاي کوتاه معاصرگیو ویژ  هاشناخت و تبیین شاخصهداریم بمنظور  
را از منظر آراي  )  نویسان مدرن ایرانیاز داستان(   محمدرحیم اخوت  و  محمد کشاورز  علی خدایی،  ابوتراب خسروي،

  .چارلز می و سوزان فرگسن مورد بررسی قرار دهیم
هاي مدرنیسم و آثاري که به بررسی مؤلفه  درخصوص موضوع حاضر تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است

  اند، بصورت جامع به این موضوع نپرداخته و در تطبیق داستانها در داستانهاي کوتاه نویسندگان موردنظر پرداخته 
 . اندبه هم، آراي چارلز می و سوزان فرگسن را مد نظر خود قرار ندادهنسبت

روستایی ارشد  ۀنامپایاندر    سمیرا  عنوان    کارشناسی  تحت  محمّد  «خود  داستانهاي  در  داستان  عناصر  بررسی 
پیرنگ،    داستان همچونو عناصر  پرداخته    بررسی عناصر داستان در داستانهاي محمّد کشاورزبه  )  1392(»  کشاورز

سوده    .ده استکربررسی  کشاورز را  نویسی در داستانهاي  زاویۀ دید، لحن، درونمایه و شخصیت از نظر اصول داستان
ابتدا    )1397(»  چندآوایی در رمانهاي ابوتراب خسروي«نامۀ کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  در پایان  خسروي

جلوه بیان  آثار  به  در  پسامدرنیستی  مهاي  خسروي  م  ،پردازد یابوتراب  به  توجّه  با  رمانلّفهؤ سپس  نویسی هاي 
  ۀنام پایاننیز در    سمانه دروکی  .ترین عنصر آن یعنی چندآوایی در رمانهاي خسروي میپردازدپسامدرن، به برجسته

اوي،  اسفار کاتبان، رود ر(بررسی و تحلیل شخصیت، پیرنگ و فضا در آثار  «خود تحت عنوان    کارشناسی ارشد
ضمن معرّفی و بیان عناصر داستان و توضیحاتی درمورد آثار منتخب، به این    ،ابوتراب خسروي   از  )ملکان عذاب 
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نتیجه میرسد که رمانهاي ابوتراب خسروي داراي ساختاري پیچیده، مبهم، متناقض و پیرنگهاي پراکنده هستند و  
اعتماد روایت  تخیّلی هستند که از طرف راوي غیرقابل   شخصیتهاي داستانی آثار وي جامع، سیّال، لغزنده با هویّتی

 : همچنین مقاالتی در این زمینه نوشته شده است.  میشوند
باران« از  پس  مهتاب  در  کوتاه  داستان  امپرسیونیستی  سوزان    خوانش  آراي  بر  تأکید  با  اخوت  محمدرحیم  اثر 

با تکیه بر نظریۀ  »  در مهتاب پس از باران«در این مقاله سعی شده با تحلیل داستان  .  )1397شناس،  حق » (فرگسن
نمایش گذاشته  ب  هاي اصلی و مهم امپرسیونیسملّفهؤم)  شخصیت اصلی(سوزان فرگسن و تحلیل روانکاوي راوي  

به بررسی ابعاد دیگر    بنابراین در این مقاله فقط به بررسی یک داستان از نویسندگان موردنظر پرداخته شده و  .شود
 . داستانها در مقایسه با این داستان پرداخته نشده است 

صادقی » (هفتاد با تکیه بر آثار بیژن نجدي و ابوتراب خسروي  ۀتکنیکهاي روایی مدرن در مجموعه داستانهاي ده«  
اثر بیژن   دوباره از همان خیابانهاو  اندوزپلنگانی که با من دویدهیدر این مقاله مجموعه داستانهاي . )1399شهیر، 

.  انداثر ابوتراب خسروي از منظر تکنیکهاي روایی مدرن مورد بررسی قرار گرفته  هاویهو    دیوان سومناتنجدي و  
نتایج این تحقیق نشان میدهد که نجدي و خسروي در این مجموعه داستانها از شگردهاي روایی مدرن مانند  

بنابراین در این مقاله نیز داستانهاي ابوتراب    .انداستفاده کرده   رخش در زاویۀ دیدچ   و  سیالن روایت، تکثّر راوي،
هاي مهم در  خسروي از منظر آراي چارلز می و سوزان فرگسن مورد بررسی قرار نگرفته و فقط به برخی از مؤلفه

 . داستانهاي مدرن پرداخته شده است
در این  ).  1397مالمیر،  » (تمام زمستان مرا گرم کن  داستانِنقد و تحلیل پیوند شگرد و درونمایه در مجموعه  «  

متن با ویژگیهاي شگرد روایی چهار    ۀهاي معنایی چندگان مقاله به تبیین میزان و چگونگی پیوند درونمایه و الیه
هدف این مقاله در  . از علی خدایی پرداخته شده استتمام زمستان مرا گرم کن داستان نخست مجموعه داستان 

نویسی باید  هاي مثبت نویسندگی، نقد و تحلیل مواردي است که نویسنده براي تعالی داستانن تبیین جنبهعی
 .  مبذول کند  به آنها  بدان توجّه بیشتري

 محمدرحیم اخوت، ابوتراب خسروي، علی خداییه  هاي مدرنیسم در داستانهاي کوتالفه ؤمبررسی تطبیقی  «دربارة  
باشد، تاکنون هیچ اثر مستقلی نگاشته نشده    تأکید بر آراي چارلز می و سوزان فرگسنکه با  »  محمد کشاورزو   

در همین راستا، پژوهش موردنظر  .  خأل تحقیقاتی در این زمینه، ضرورت انجام پژوهش را به اثبات میرساند. است
 : االت زیر استؤ در پی یافتن پاسخهاي مناسبی براي س

 در داستانهاي کوتاه نویسندگان موردنظر کدامند؟مدرنیسم  هاي مشترك  لفهؤم  -1
 اند؟ هاي داستان کوتاه مدرن بیشتر بهره برده هریک از نویسندگان فوق در داستانهایشان از کدام مؤلفه  -2
ي  داستانها ابتدا از بین مجموعه،  ايبه شیوة گردآوري اطالعات کتابخانهتحلیلی و  -با روش توصیفیبراي این منظور    

داستانهاي کوتاهی .  ایمرا انتخاب کرده و سپس به تحلیل آنها پرداختهمدرن  داستان  چند  کوتاه نویسندگان مطرح  
   :اند، عبارتند ازکه براي این کار انتخاب شده 

 ؛    »بازگشت به عقب«  و  »یک دسته موي سیاه«،  »از میان غبار: «محمدرحیم اخوتآثار منتخب از  )  الف
 ؛»سبز ۀمیخان«و    »حضور«،  »باد  ۀمرثی: «ابوتراب خسرويآثار منتخب از  )  ب  

 ؛»تمام زمستان مرا گرم کن«،  »نمکی«،  »از میان شیشه از میان مه: «علی خداییآثار منتخب از  )  ج
 .»روز متفاوت«  و  »بلبل حلبی«،  »روباه شنی: «محمد کشاورز آثار منتخب از  )  د
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 بحث و بررسی 
وي    .اي در زمینۀ داستان کوتاه انجام داده استپرداز سرشناس آمریکایی، پژوهشهاي گستردهنظریهچارلز می،  
شود یا مانند رمان خودش را درگیر طرحهاي متعددي کند،   موضوع اصلی دور  داستان کوتاه نباید از معتقد است

را درنظر بگیرد و براي هدفش    عیتهااي از موقبلکه باید بیشتر بخواهد براي موضوع خود موقعیتی خاص یا مجموعه
وي در ادامۀ راه نظریۀ  .  پردازي باید تحت سیطره بگیردهاي کنش و شخصیتیک اثر کلی باشد که تمام جنبه

 :  را به شرح زیر مطرح کرد »  داستان کوتاه  غنایی«هاي  شعرگونه، مؤلفه)  غنایی(  داستان کوتاه  در  آیلین بالدشویلر
بمنزلۀ حالتی ذه است  :  نیشخصیت  ممکن  بازنمایی  این  که  است  ذهنی  حالت  بازنمایی  داستان  شخصیت 

شخصیت در اینگونه داستانها، مبیّن نوعی . «درعوض، طیف بینظیري از ذهنیتها را بنمایش بگذارد  رویداد باشد وبی
عطف  «  درواقع.  میتوان گفت این حال و هواي ذهنی  به لحن داستان نیز مربوط است.  حال و هواي فکري است

بخش  یا فضاي حاکم بر داستان به عنصر وحدت   حال و هوا  توجه به عنصر لحن باعث شد در داستان کوتاه مدرن،
  :داستان کوتاه در ایران، پاینده » (گوناگون داستان، جایگزین پیرنگ شود  آن تبدیل شود و با پیوند دادن عناصر

ا).  174-177  صص آنچه  افعال    ،همیت دارددرحقیقت در داستانهاي مدرن  و  بازنمایی حاالت روحی و عاطفی 
  ، ها و جریانهاي سیال ذهنبهمین سبب در داستانهاي مدرنیستی تداعی نامنسجم اندیشه  .نامشهود شخصیتهاست

میتوان گفت داستان مدرن با تکیه بر بازآفرینی حاالت ذهنی شخصیتها شرایطی را .  کنند یاي پیدا ماهمیت ویژه
  ، اندتوجهی و اغفال قرار گرفتهذهنی که تاکنون مورد بی  ةمیکند تا خواننده بتواند به ابعاد نامشخص و پیچیدایجاد  

 .   آگاهی یابد
در داستانهاي کوتاه غنایی، نویسنده    براساس نظریۀ چارلز می   :اياي کمینهداستان کوتاه بمنزلۀ طرحواره  

و محسوس یک وضعی عینی  بازگویی جزئیات  نشان میدهد  ت،ازطریق  را  پیچیده  عاطفی  یا  .  یک حالت ذهنی 
قصه« درهمداستان،  وقایع  داراي  و  شده  داده  بسط  و  شرح  نیست،اي  طرحواره   پیچیده  کمینهبلکه  است   اي 
داستان کوتاه در ایران،  » (که به سبک شعرهاي غنایی نوشته شده است یا واجد کمترین تعداد واژه 1» مینیمال«

آنکه این احساسات را ذکر کند،  این نوع نگارش، نویسنده احساسات را منتقل میکند و بی  در).  173  ص  :پاینده
 » همپیوندي عینی«الیوت آن را  .س.این همان اصلی است که شاعر مدرنیست ت.  خواننده را تحت تأثیر قرار میدهد

را تعریف  »  همپیوندي عینی«که    یگانه راه بیان کردن احساس بشکلی هنري این است«  به نظر الیوت.  مینامید
  اي از رخدادها که در آن احساس خاص میشود، به اي از اشیا یا وضعیتی یا زنجیرهبه عبارت دیگر، مجموعه . کنیم
 ). 179ص  :  همان» (اي که وقتی حقایق بیرونی ذکر میشوند، آن احساس هم بیدرنگ به ذهن متبادر میگرددگونه

بمنزلۀ   کوتاه  خوابگونهداستان  ساحتی  ساحتهاي    :توصیف  کاویدن  مدرنیست  نویسندگان  داستانهاي  در 
اي از واقعیت و رؤیا و ایجاد داستانهاي  نامکشوف، روان فرد و انعکاس و وارونگی واقعیت در ذهن و آفرینش آمیزه 

.  برخوردار است   دووجهی که اهمیت واقعیت را در بسیاري از داستانهاي ادبی مدرن نشان میدهند از اهمیتی خاص
با کنار گذاشتن پوستۀ ظاهري واقعیت به کُنه واقعیت درونی با تصویر دقیق از محتواي افکار که در  «آنها باید  

راوي   معموالً  بپردازند که  برگرفته،  را در  بصورت مشغلۀ ذهنی وجود شخصیت داستان  بیداري  و  حالت خواب 
پاینده  داستان کوتاه در(  »داستان، همان شخصیت اصلی است  درواقع داستان کوتاه  ).  189-191  صص   :ایران، 

اتخاذ    .با محوریّت وقایعی کابوسوار و باورناپذیر، ولی در زمان و مکانی معمولی و باورپذیر به پیش میرود«  مدرن
سو به ضمیر    یک  کاود، قلمروي که ازب، ساحتی بین خواب و بیداري را  با آن  این تکنیک به نویسنده مجال میدهد 

 
١. minimal 
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اي  ت و کابوس زمینهپهاي ناخودآگاه و از تلفیقی از واقعیّها و انگیزهس خودآگاه مربوط میشود و از سویی دیگر به هرا
عبارت دیگر  ه  ب).  432-433:  همان» (عینحال غریب ایجاد کرده است  مناسب براي پرداختن به معضلی آشنا و در

غالباً غنایی  کوتاه  پرا  داستانهاي  این  تصویري  روایی  ساختار  در  که  بدین صورت  میدهند،  ارائه  واقعیت  از  بهام 
اي که خواننده در تشخیص مرزهاي خیال از  گونه ه درپی جایگزین یکدیگر میشوند، بداستانها، خیال و واقعیت پی

ز آن در  واقعیت بازمیماند و درنتیجه داستانی حاصل میشود که موقعیتی معلق میان واقعیت و خیال دارد؛ نیمی ا
 .  یابدمیفضایی رئالیستی روایت میگردد و نیمی دیگر حال و هوایی سورئالیستی  

است که   هایییدگاهو مکمل د  ؤیدم  ،جهات  یاريبس  داستان کوتاه مدرن از  ةفرگسن دربار  یۀنظراز سوي دیگر  
به نظر فرگسن، داستان کوتاه    .اندموضوع شرح و بسط داده  ینبه همآثارشان راجع  در  یو چارلز م  یلربالدشو  یلینآ

 : مدرن داراي ویژگیهاي زیر است
بین  محدود شدن زاویۀ دید به ادراکها و تأمالت یک شخصیت غالباً باریک :  محدود و برجسته شدن زاویۀ دید

و برجسته شدن این زاویۀ دید در فرایند  )  شخص یا ازطریق ذهنیت مرکزيچه ازطریق زاویۀ دید اول (و زودرنج  
قرار  خود نگرشها و احساسات شخصیتی را بنمایش میگذارد که با جهان پیرامون خویش در تعارض روایت، خودبه 

 ). 286  ص  :داستان کوتاه در ایران، پاینده(دارد  
اي از تأمّالت جدّي دربارة مسائل  نویسی را گونهمدرنیستها داستان: نشان دادن شور و هیجان و تجربۀ درونی

داستانهاي مدرن برغم پیچیدگیهایشان، نهایتاً بنا بر منطق خاص، خواندنی و فهمیدنی  .  مبرم زمانۀ خود میدانستند
اهمیّت جلوه  منطق داستانهاي مدرن همانا اولویّت دادن به حاالت درونی و حیات روانی شخصیتها و کم.  تندهس

اي که بداند در داستانهاي مدرن، ادراك و رفتار شخصیتها مستقیماً  خواننده.  هاي مشهود واقعیت استدادن جنبه
تداعیها و  .  هولت میتواند داستان را دنبال کنداز روحیّات و تعارضهاي روانی آنها سرچشمه میگیرد، کمابیش بس

لیکن منطق حاکم بر ساختار روایتهاي مدرن  .  سیالن ذهن شخصیتها، البته قرائت این داستانها را گاه دشوار میکند
)  یا معناهایی(بظاهر مغشوش عبور کند و معنایی  به خواننده امکان میدهد تا از هزارتوي ذهنی حاکم بر جزئیات  

 ). 61: ص  همان(در متن بیابد  
سنّتی پیرنگهاي  از  متعدّدي  عناصر  تغییر  یا  مدرن  :  حذف  کوتاه  داستانهاي  برخالف  امپرسیونیستی  در 

غالباً نمیتوان  «همین سبب است که  ه  ب.  داستانهاي سنّتی، رعایت اجزاي ساختاري پیرنگ مورد توجه قرار نمیگیرد
اي از آن بدست  منطق علت و معلولی بهم مرتبط کرد و خالصه  یعنی  ،توقایع داستانهاي امپرسیونیستی را بسهول 

پیرنگ حذفی و  : براساس نظریۀ فرگوسن، ما دو نوع پیرنگ داریم). 287 ص  :داستان کوتاه در ایران، پاینده » (داد
رویدادهاي نامتناظر  در روش دوم،  در روش نخست، نویسنده برخی رویدادها را حذف میکند و. «پیرنگ استعاري

فرگسن روش  .  شدة پیرنگ میگردندخوانی ندارند، جایگزین عناصر حذفیا ناساز که با بقیۀ وقایع در داستان هم
:  سوزان فرگسن معتقد است  .)288  ص  :همان» (نامدیم»  پیرنگ استعاري«  و روش دوم را »  پیرنگ حذفی«اول را  

کید  أهاي کوتاه پیشین و یا رمان که در آنها تنداستان کوتاه مدرن بسیار متفاوتتر است از داستا  ،پیرنگ  ةحوز  در«
در داستانهاي امپرسیونیستی تفکر، عواطف  .  کنش بیرونی و انفصال آن از تفکر و احساسات شخصیتها مدنظر بود  بر

و  سبب ابهام در این داستانها  رویدادهاي حقیقی و راستین پیرنگ هستند و همین امر    و احساسات شخصیت،
  ة این میگذارد که مخاطب میتواند موارد مفقودشد  انتظارات روزافزون نویسنده از مخاطبانش است که فرض را بر

بارز داستان    ۀداستان، مشخص  حذف موارد یا عناصر قابل پیشبینی پیرنگ از هر بخش از.  پیرنگ را خود دریابد
 ). 1982  فرگسن،(»  یل قرن بیستم استاواخر قرن نوزدهم و اوا  کوتاه در
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فرگسن ایجاد سبک غنایی را از دیگر  :  تکیۀ بیشتر بر استعاره و مجاز در بیان وقایع و توصیف شخصیتها
هاي داستانهاي امپرسیونیستی میداند؛ زیرا به اعتقاد او این کار سبب القاي فضاي عاطفی و ویژه به اثر  شاخصه

واژهترین  او عمده. «است بکارگیري هنرمندانۀ  را  این سبک  به  ازطریق کار بست صنایع  شگردهاي دستیابی  ها 
بدیعی که بیشتر در شعر کاربرد دارند و نیز آفرینش قالبهاي نحوي یا آوایی خاص بمنظور ایجاد لحنی متناسب با  

  طور را ب  یتگفتن در رواروش سخن  درواقع  ).  299  ص  :داستان کوتاه در ایران، پاینده» (موضوع داستان میداند
 هایی یهدر زبان از آرا.  او  یانتخاب  يراو  یاباشد    یسندهمتعلّق به نو  یماًممکن است مستقزبان  . «میگویند  زبان  خالصه،

اطناب، وصف، طنز،    یجاز،و ممکن است به ا  یشودو نشانه استفاده م  یاسنماد، اسطوره، ق  تشبیه،  استعاره،  چونهم
 ).   98  : صنیاز  یبنویسی و روایتشناسی،  درآمدي بر داستان» (داشته باشد  یشگرا  ییو کنا  ايزبان محاوره

چنانکه  .  از دیگر ویژگیهاي داستانهاي کوتاه مدرن، سیر نامتوالی روایت رویدادهاست: روایت نامتوالی رویدادها
و از پیچیدگی بسوي یکپارچگی و حرکتی از تشتت بسوي تصمیم نظمی به نظم  بیحرکتی از  «میدانیم قصه را  

  ات و سیالن غالباً نینویسی پشت کرده، با ثبت ذههاي دیرین داستان تسن  نویسندگان مدرنیست به«اند، اما  دانسته 
غیرارادي و نامنسجم خاطرات شخصیتهاي داستان، ساختاري مبتنی بر نداشت انتظام و انسجام را در آثار خود  

 بازنمایی  پی  در  که  مدرنیست  دةنویسن.  لغزندمیآفرینند که در آن گویی زمانها کیفیتی سیال یافته، بر روي هم  می
  تمهید،   این  با  تا  میریزد  برهم  را  زمان  توالی   داستان،  کردن  روایت  شیوة  با  است   اصلی  شخصیت  فکري  آشفتگی

پاینده» (یت اصلی معطوف کندشخص  روانی  وضعیت  به  را  خواننده  توجه ایران،  در  .  )24  ص  :داستان کوتاه در 
فرجام با ابهام همراه    معموالً. ندارد» وجود  آغاز، میانه و فرجام«داستان مدرن دیگر همچون داستانهاي رئالیستی  

  نیست،   واقعه  دارد،  اهمیّت  آنچه  اساساً  و  است  تنیدهدرهم  و  گسیختهازهم  داستان  توالی  مدرنیستی،  ةاست و در شیو
  هاي دیرین در آن یکسره بهمتداستان مدرن محصول زمانه و ذهنیّتی است که تربی.  است  ذهن  در  واقعه  تأثیر  بلکه

نویسندگان مدرن با ثبت ذهنیات و سیالن غالباً غیرارادي و نامنسجم خاطرات شخصیتهاي داستان،  .  اندریخته
 . آفرینند که زمانها در آن حالت سیالگونه پیدا میکنندساختاري مبتنی بر نداشتن انتظام و انسجام می 

دي که اثرات دیگر مادون  نویسنده باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر واح:  ایجاز در شکل داستان و سبک آن  
آن باشد، قرار دهد و چنین اثري را تنها داستانی میتواند داشته باشد که خواننده در یک نشست، که از دو ساعت  

).  38ص  :  داستان کوتاه در ایران، پاینده» (تجاوز نکند، تمام آن را بخواند و تأثیر واحدي در خواننده باقی گذارد
واحد،   تأثیر  میشود«مفهوم  مربوط  ایجاز  مفهوم  به  میرصادقی(»  مستقیماً  داستان،  میان    ).25  ص  :عناصر  از 

محدود و برجسته شدن زاویۀ دید و نشان دادن شور و هیجان و  (  مشخصات هفتگانه فوق، دو مشخصۀ نخست
هاي داستانهاي  وارد فوق از دیگر مؤلفهبر مافزون   ).283  ص:  همان:  نک(  ارتباط تنگاتنگی با هم دارند)  تجربۀ درونی

آمیختن رؤیا و واقعیت، مکان استعاري و بیان عناوین مدرن داستانها اشاره کرد که در  مدرن میتوان به درهم  
 . داستانهاي منتخب نمود کامالً بارزي دارند

نویسندگان مدرن بمنظور  آمیزي خیال و واقعیت یکی از روشهایی است که  درهم:  آمیختن رؤیا و واقعیتدرهم
عین    در این داستانها وهم و واقعیت،«  .پیچیدگی بیشتر و معمّاگونه کردن داستان خود از آن بوفور استفاده میکنند

و خواننده احساس میکند بخشی از داستان در فضایی رئالیستی شکل    جایگزین یکدیگر میشوند  ذهن متناوباً  و
مطمئن باشد که آیا توصیفی   اي که خواننده نمیتواند کامالًگونهه  ب ؛لیستیگرفته و بخشی دیگر در فضایی سوررئا

 ). 189-191صص     :همان(  »از دنیاي مشهود و آشناي روزمره را میخواند یا شرحی از یک کابوس باورنکردنی
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حوادث بر مکان در داستان، جایگاهی است که هریک از شخصیتها در آن قرار میگیرند و وقوع  :  مکان استعاري
مکان نیز همانند دیگر عناصر در داستانهاي مدرن از خاصیتی   در داستانهاي کوتاه مدرن،. ابدیبستر آن جریان می

استعاري برخوردار است؛ چنانکه تمام توصیفات نویسنده از مکان حوادث داستان، بطور غیرمستقیم با حاالت و 
است مرتبط  درونی شخصیتها  این.  عواطف  که    به  اولیه بعالوه «صورت  داللتهاي  وقوع  ر  جایگاه  تشریح  که  اش 

بدین صورت توصیف  .  از داللتی ثانوي نیز برخوردار میگردد  ،نمایی داستان است عرویدادها بمنظور ارتقاي سطح واق
اي  پردازي و یا القاي درونمایه مکان یا جایگزین اپیزودهاي ناگفته از داستان میگردد یا در راستاي تقویت شخصیت 

  جویی از از تمهیدات داللتمند نویسنده در این زمینه، بهره   ).298  -291  صص  :همان» (خاص بکار گرفته میشود
بمثابه عناصري فضاساز در ساختار روایی داستان  »  ابرهاي تیره«و    »غبار«و    »خورشید «  »پاییز«،  »باران«،  »غروب«

 . انگیز یا نوستالژیک دارنداي غم است که درونمایه 
یاري آن داستان خود را از سایر داستانها متمایز  عنوان داستان، برچسبی است که نویسنده به  :  عنوان داستان

یافتن  .  عنوان داستان، نام داستان است و یک نام خوب براي آنکه یک اثر، اقبال عامّه یابد، ضروري است.  میکند
عنوان داستان باید خبر از چیزهاي نو بدهد و  !  امري است براستی دشوار  »1پائوستوفسکی «قول    عناوین خوب به

هنگام انتخاب  . «عنوان داستان هرقدر ساده و کوتاه باشد، بهتر است.  خواننده را به خواندن داستان ترغیب کند
یشد و  از آنها  به داستان و شخصیتهایی که در آنند، بیند.  عنوان، نویسنده باید به تخیّل خویش آزادي مطلق بدهد

 ).100: ص  یونسینویسی،  » (هنر داستانالهام بگیرد و به آن از دید یک خواننده بنگرد
هاي مدرنیسم با توجه به آراي چارلز می و سوزان فرگسن، به  در ادامه ابتدا ضمن توضیح درمورد هریک از مؤلفه

 . یپردازیمهاي مدرنیسم در آثار نویسندگان مذکور مهایی از مؤلفهذکر نمونه
 

 در داستانهاي منتخب  هاي مدرنیسملفهؤمبررسی 
 حالت ذهنی  هشخصیت بمثاب

حول محور یک شخصیت داستانی از علی خدایی  »  تمام زمستان مرا گرم کن«داستان  در میان داستانهاي منتخب،  
ذهن    ۀتمام وقایع داستان از دریچ.  عاطفی صورت میگیرد  ۀو بازنمایی احوال ذهنی او در طی یک واقعه یا تجرب

  .شخص مفرد و در قالب تداعیهاي ذهنی و جریانهاي سیال ذهن ارائه میگردداول   ةشخصیت اصلی داستان به شیو
گاه حوادثی را که  شخصیت اصلی در توهمات خود به ساختن داستانهایی میپردازد و گاه  ،بخشهایی از داستاندر  

 :  میکندوارد  پردازي داستان  لخیا  ۀعرصه  افتد باو اتفاق می در زندگی  
حاال الاقل آگهی   »!تمام زمستان مرا گرم کن«میبینید آقا هر روز یک چیز تازه که مردم را بچاپند    :راننده میگوید«

از کنار پل تا محل کارم چهار دقیقه  .  یک بخاري بود آدم گرمی و داغی را میفهمید با یک پاکت پستی منو گرم کن
سرتاسر کنار خیابان  .  چشمهام را باز میکنم.  داستانم فکر کنم یا این خیابان را تماشا کنمبه  میتوانم  .  راه است

این طرف و آن طرف   .پل پیدا میشود 33حاال .  دارم، کنار رودخانه میگذارمرودخانه است حاال این آگهی را برمی
اگر آن شهر   .سواري میشدتر براي قایقفطرآن آوردم اینجا، کنار رودخانه اگر ماهیگیرها را می .مینشینم رودخانه
خیلی چیزها اتفاق  . تماین دکّه را همینجا میگذاش ،بازي را از کنار پاك برمیداشتم و فقط گیاهی میکاشتماسباب
بیانگر    ،تمامی این توصیفات ذهنی و جریانهاي سیال ذهن).  7  ص  :تمام زمستان مرا گرم کن، خدایی(  »میفتاد

دست خانواد  ۀنیافتآرزوهاي  و  او  نامعلوم  تقدیر  از  ناشی  هراس  و  اضطراب  و  داستان  اصلی    . اوست   ةشخصیت 
 

١. Konstantin Paustovsky 
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درحقیقت جریان سیّال ذهن روشی است که نویسنده ادراکات و افکار شخصیتهاي داستان را همچون رویدادي  
در چنین شگردي، اختالف میان خواب  .  بظاهر بدون هیچ دلیل و غرض و هدف خاصی، بینظم کنار هم ارائه میکند 

 . و بیداري ازمیان برداشته میشود
نیز با نقض ساختار خطی زمان و با استفاده از تکنیکهایی مانند سیالن    ورزاز محمد کشا  بلبل حلبیدر کل داستان  

-مواجه هستیم و روایت داستان به کالف درهم )  مرکزي(گویی درونی، با تلفیق ذهنیت بیرونی و درونی  ذهن، تک
از    ، یلوفر شخصیت اصلی داستان، ن  .بینی آینده بدل شده استش اي از خاطرات در بستر زمان کنونی و پیپیچیده 

او در بحرانی عاطفی قرار دارد و فقط آشفتگیهاي    .تمرکز در روایت عاجز است، زیرا ذهنی متمرکز و بسامان ندارد
ال میکند،  ؤباري که زنگ به صدا درآمده است، س خرینآ   ةزنگ از او دربار  هنگامی که تعمیرکارِ.  خود را برمال میکند

دور از روایت خطی زمان در  امنظم و بهن   ةشیوه  تد و تمام خاطرات بخود میف  ۀناخودآگاه به یاد خاطرات گذشت
در مابین این خاطرات، برخی از حاالت ذهنی و مشکالت عاطفی نظیر ترس، تنهایی  .  او مرور میشوند  ۀذهن آشفت

 : و اضطراب او براي خواننده آشکار میشوند
 بار کی صدايِ بلبل درآمد؟   آخرینخانم  :  تق در بلند شد و بعد صداي تعمیرکارصداي تق «

 .دقیق یادم نیست:  نیلو گفت
.  بلبل هنوز میخواند.  وار او از اداره تا پشت در خانه آمدروزي که پیرمرد در تعقیب سایه   ،اما خوب یادش مانده بود

که بلبل    آوردتازه داشت مانتو و روسري درمی .  آرام ضعیف شد و به سکوت رسیدبعد از آن بود که صدایش آرام 
آسانسور، خودش    ةفهمید کار پیرمرد است، اما مانده بود که او با چه سرعتی در برگشت دوبار.  شروع به خواندن کرد

دهم ساختمان رسانده و توي راهرویی که سه در دیگر به آن باز میشود با چه هوش و حواسی بو برده   ۀرا به طبق
 .  صداي بلبل صداي عشقه.  باز کنید نیلو خانم.  لبل شدنیلو است؟ صداي پیرمرد قاطی صداي ب  ۀکدام خان

  ۀهم :  پیرمرد و بلبل ساکت شده بودند و بعد پیرمرد گفت.  درست نیست مرد غریبه دعوت کنم.  من تنهام.  سفمأمت
نیلو به فال نیک میگیرد و دلش افتاده    ۀاي را توي خانعمر عشقش صداي بلبل بوده و شنیدن صداي چنین پرنده 

 ). 49-  48  صص  :بلبل حلبی، کشاورز(  «انتظارش خواهد بودو پشت همین در توي همین خانه چشم روزي نیل
منصور از همان ابتداي داستان با تداعی معانی  از ابوتراب خسروي، » باد ۀمرثی«در داستان این در حالی است که 

همین  .  را تنها نگذاشته استو مرور خاطرات گذشته به یاد حرفهاي همسرش میفتد که گفته بود هیچوقت او  
به شرح حوادث گذشته    ،هاي درونیییگوگیري از تکنیکهاي جریان سیال ذهن و تکموضوع باعث میشود او با بهره 

سبب بروز  درحقیقت داستان موردنظر  .  بطور غیرمستقیم بنمایش بگذارد را  بپردازد و ذهنیات و حاالت روانی خود  
اي  اي تأثیرگذار که در گذشتهمعطوف است به مرور واقعه است که غالباً ،ذهنیات شخصیت اصلی داستان، منصور

 راویانی  گوییهايصۀ تکعر  درواقع داستان.  دور یا نزدیک روي داده و بر زندگی او تأثیري ماندگار برجاي نهاده است
پردازي  لبه عالم اوهام و خیااو را در پناه بردن    ۀنیافتاوست که تسکین آالم درونی و آرزوهاي کام  وهمزده  و  خیاالتی

است کرده  تک .  فراهم  براساس  داستان  روایی  ابهام یگوساختار  شرح  و  راوي  ذهن  سیال  جریان  و  و  یها  آمیز 
راوي این داستان، در  .  سورئالیستی او از ماجرایی شکل میگیرد که جز در عالم خیال و وهم، قابل توجیه نیست

  یک   ،موریت در مناطق جنگی و حساس، همسر او، اشرفأکه پس از اعزام به میا ادعا میکند  ؤاي از واقعیت و رهاله 
تمام این وقایع  .  پاي او حضور داشته و به او کمک کرده استپابه   ،موریتألحظه او را تنها نگذاشته است و تا پایان م

 : شودیذهنیت مرکزي روایت م  ةشیو به  ذهن راوي و    ۀداستان از دریچ
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هر جا بروي  .  ی تنهات میگذارمنمبادا فکر ک:  خداحافظی میکردم تا به منطقه اعزام شوم، زنم گفتوقتی از زنم  «
به من میگفت،  .  هم بودیم  کردیم و بای جایی پیدا م.  آمدآیم، راست میگفت هرجا میرفتم میات می سایه بهسایه

ت که خوبه، و اول کاري که میکرد،  حال:  بار میدیدمش میگفت  هر.  دوستم دارد و نمیتواند جاي خالیم را ببیند
کتاب  » (شاید براي این که ازش نپرسم چرا آن همه راه را کوبیده و آمده.  نوك انگشتانش را روي لبهام میکشید

 ). 59  ص  :ویران، خسروي 
به توصیف وقایع داستان   براساس دنیاي خیالی خود  نیز  پادگان  به  بیان ماجراي آمدن اشرف  منصور حتی در 

و خواننده را در انتخاب واقعی بودن یا تخیلی بودن توصیفات در حالت تردید قرار میدهد که از این جهت  میپردازد  
 : به دیگر نویسندگان دقیقتر عمل نموده استمیتوان گفت علی خدایی در کاربرد این ویژگی نسبت

وشی نداشتم، سوز بدي هم روزي که در پادگان جالدیان اسمم را از بلندگو خواندند که مالقاتی دارم، حال خ «
فرستاد و سفارش میکرد  اي می فقط گاهی نامه.  فکر کردم شاید مادرم باشد، ولی مادر پاي سفر نداشت.  آمد می

.  روي نیمکت پشت گروهان دژبان نشسته بود.  کردم زنم باشدیفکرش را هم نم  آن روز اصالً.  مواظب خودم باشم
روش روي  روبه .  بستیهاش را دسته کرده و داشت آنها را پشت سرش مها انداخته بود و موچادرش را روي شانه 

 ).59  ص  :همان(  »...دو زانو نشستم و گفتم اشرف تو کجا و اینجا کجا؟
 

 اي کمینه ةطرحوار  ۀداستان بمنزل
جمالتی وجود دارد که  از محمد کشاورز که صفحات آن به کمتر از پنج میرسد،  »  روز متفاوت«در کل داستان  

هاي او میپردازند  یطور کوتاه و غیرمستقیم به بیان ترس، اضطراب انسان معاصر و از سوي دیگر آرزوها و دلخوشب
موردنظر    م در داستاننویسنده براي بیان این مفاهی.  شود یها و ناکامیهاي گوناگون گرفتار مخیکه پیوسته در حصار تل

به آنها اشاره کرده    نبا استفاده از کمترین جمالت و توضیحات در توصیف احوال شخصیتها، اشیا، زمان و بویژه مکا 
 : چنانکه در توصیفات زیر میتوان بطور غیرمستقیم این نوع کاربرد را بخوبی مشاهده کرد.  است

ها،  باد توي شاخه   ۀباغ و سگها غرق شده بودیم توي تاریکی، هوفما و  : «)بیان ترس و واهمه(توصیف فضاي باغ  
نفس سگهایی که چشمهاشان توي تاریکی برق میزد و  صداي نفس  ،ها، صداي پرهول عبور آب نهرصداي زنجره

اي میگشتند  شان کرده، انگار دنبال بهانه پیدا بود حضور ما عصبی و خسته.  شدیکم داشت خرخرشان بلند مکم
 .)  14  ص  :روباه شنی، کشاورز(  »جمعی  ۀبراي حمل

  ص   :همان(  »اما ترس توي چشمان جوانشان پرپر میزد  ،ها هیجانزده شده بودندبچه«  :توصیف احوال شخصیّتها
13( 

.  درچشم نشستیماز همان ظهر تا هنگام غروب ما و سگها چشم: «هاتتوصیف فضاي باغ و ترس و اضطراب شخصی
به فرار نمیشد فکر کرد، نه بلندي  .  ها روبرو میشدنیکی از آ  ۀکدام از ما با هجوم و پارس خفهر تکانی از طرف هر

رفته بود و به  . از فالح هم خبري نبود. تلفن همراه آنتن نمیداد. دیوارها این اجازه را میداد و نه نهر آب پشت سر
 ).16  ص  :همان(  »گمانم تا آخر شب باید منتظر میماندیم

در بخشهاي منتخب   -که تعداد صفحات آن به چهار میرسد-» بلبل حلبی«کوتاه  در داستان کشاورز براین، افزون 
وعی  بن  دارد که   ،سعی در بازتاباندن افکار و ذهنیات شخصیت اصلی داستان، نیلوفر  هاهزیر با انتخاب کمترین واژ

در همان جمالت  .  و ترس در وجود اوستعاطفی او را شامل میشود و بیانگر تنهایی و اضطراب    ةحاالت پیچید
  هاي هبراي کتاب و نیز استفاده از واژ  »مخوف«و کاربرد صفت    »سیاه«ابتدایی داستان نویسنده با انتخاب رنگ  
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نوعی مرموز بودن کار پیرمرد و ترس و اضطراب نیلوفر را براي خوانندگان داستان  ب »تفنگ، باروت و میله سمبه«
سمبه   ۀ باروت و میل  ۀبا جلد چرمی تیره و هیبت مخوف مانده بود روي میز، تفنگ، کیس  کتاب«:  به تصویر میکشد

هاي دیگري از  بخشیا در  ).  41  ص  :بلبل حلبی، کشاورز(  »را هم گذاشت کنار کتاب و منتظر مداواى بلبل ماند
 :  موجز براي ما نمایان سازدطور غیرمستقیم تنهایی و بیگانگی نیلوفر را ازطریق جمالت کوتاه و  ب  داستان میخواهد

رهگذري در خیابان انگشت اشاره بگذارد    یغروبها که خسته از کار برمیگشت خانه، دلش میخواست مهمانی یا حت«
 ). جاهمان(  »گل به مشامش رسیده باشد، یکهو بزند زیر آواز  دهم انگار که بوي باغ  ۀروي زنگ تا بلبل او در طبق

اه پی شناخت ایل و تبار خود نبوده و با چشم بستن بر دنیایی از اسناد و  گیچ سف است که خانم نیلو هأجاي ت«
 ). 42  ص  :همان(  »ابهام کشیده است  ة خانوادگی پرافتخارش پرد  ۀانکار، درواقع بین خود و گذشتمدارك غیرقابل 

 . ن بارزي ندارداین در حالی است که کاربرد این مؤلفه در دیگر آثار منتخب از نویسندگان موردنظر، نمود چندا
 

 ) حذفی و استعاري(پیرنگ 
درواقع  .  اندداستانهاي اخوت به سبک و سیاق مدرنیستی خود بکار گرفته شدهپیرنگ    از میان داستانهاي منتخب،

افکنی و  چینی، گرهمانند مقدمه   پیرنگ سنتی  ۀحذف عناصر متعارف و شناخت  هایی همچونلفهؤدر این داستانها م 
روشن از شخصیتها و عدم ذکر    ۀهمچنین ارائه ندادن پیشین  توجهی به علت و اسباب وقوع حوادث وگشایی، بیگره

چنانکه    .اندو برخی از اپیزودهاي مهم داستانها حذف شده  برخی رویدادها موجب تحقق پیرنگ حذفی گردیده است
با نقض ساختار خطی زمان  بسبب پیرنگ حذفی داستان  ها  باقیماندهاز کتاب    یک دسته موي سیاهدر کل داستان  
وسط    اًتقریب.  نشدهدیوارها هم گچی بود و رنگ.  هنوز کاشی نشده بود  ؛آشپزخانه را یادم است. «مواجه هستیم

بابا چیزي  »  حاال تو اون لونه شغال کنار بیابان راحتترید؟«روزهاي اول آقاجون میگفته  .  بیابان آن طرف رودخانه
لونه شغال هم که باشد، همین که آدم بداند خودش صاحبش  «فقط یک بار، وقتی آقاجون نبوده، گفته بود  .  نمیگفته

پیتزافروشی،  .  وبرق در دو طرفشهاي پرزرق با دو ردیف مغازه .  حاال همین بیابان شده خیابان میر.  ستااست خیلی  
اتومبیل عصرساندویچ نمایشگاه  مواد غذایی،  بوتیک، سوپر  انبوه جوانهاي شستهفروشی،  از  آن خان   رفته،ها    ۀاما 

» . ..محله عوض نشده بود  ةتغییراتی هم البته بود، اما چهر.  همان است که بود  قدیمی تقریباً  ۀدرندشت و آن محل
اخوت در داستانهاي خود از این تکنیک روایی فراوان  از نظر پیرنگ استعاري نیز،  ).  85  ص  :این هم بهار، اخوت(

هاي این آثار است که نویسنده در قالب پیرنگهاي  درونمایه  هراس از   جسته است؛ بیگانگی، تنهایی، انزوا وبهره  
دهد از این  ی، آنچه در سطح رویین داستان رخ م»پاییز بود« بعنوان مثال در داستان  .  مختلف به آنها پرداخته است

هاي پیرنگ استعاري داستان  جنبه  از  درواقعي بیرونی  ها یتتمام شرح واقع، اما  شرح داستان در فصل پاییز:  قرار است
 .  استعاري نشان میدهند  طوربزن را    ۀآشفت  افکار  و  هستند

از روابط علت و    ،داستانهاي مدرنیستی  ةشیوبه  نیز پیرنگ داستان  از همین نویسنده  »  روباه شنی«در داستان  
هاي داستان، به ذکر حوادث و اتفاقاتی پرداخته معلولی خاصی تبعیت نمیکند و نویسنده با حذف برخی از اپیزود

جهت برخی از پیرنگ  به همین  .نامرتبط و غیرمنتظره باشد است که براي خواننده ممکن است در نگاه اول کامالً
هاي ابتدایی و انتهایی داستان  متهاي این پیرنگ حذفی را در قسنمونه .  حذفی تشکیل میدهد  گ ن داستان را پیر

هاي آغازین داستان  متبدون مقدمه است و خواننده از قس ابتداي شروع داستان کامالً.  خوبی مشاهده کردب توانیم
 :  بیخبر است
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.  هاي بینی روباه بود و به گوشهاش که در جستجوي صداهاي غریب مدام میجنباند نگاه اویس به لرزش ریز پره «
آرام  آرام.  توي چشمهاي رنگی و بیقرارش میدید  ترس را.  از نفس داغ روباه گزشی روي پوست گردنش حس میکرد

ها  مغازه   ۀ کمر لرزان روباه، روي موهاي نرم و کوتاه و آتشگونی که در بازتاب نورهاي شبان  ةدست میکشید روي تیر
روباه شنی،  » (شدند، هی دست میکشید تا ترس را از تن و جان حیوان دور کندیووارنگ مخیابان، رنگ  ها وینو ماش
اي از ابهام قرار دارد و سرنوشت شخصیتها همچنان نامشخص به پایان  پایان داستان نیز در هاله).  90  ص  :زکشاور

یا   شود روباه را بدست بیاوردیچنانکه در این داستان از اینکه آیا سرانجام شخصیت اصلی داستان موفق م. رسدیم
شدن یا نشدن شخصیتها از قید و حصار تنهایی همچنین در پایان داستان از رها  .  سخنی بمیان نیامده است  نه،

مبهم باقی همچنان  دار به حیوانی مثل روباه  نمندي سوسن و مرد کامیو زده نشده است و یا اینکه علت عالقه   یحرف
 . مانده است

عبارت  داستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ کل ماجراي این داستان  همین  توان  یاز نظر پیرنگ استعاري نیز م
تقابل و رویارویی دو گروه اجتماعی فرودست و مرفه جامعه در قالب تصاحب یک روباه؛ اما همین صورت    است از

هاي طبقاتی،  اي است براي بیان دردهاي مشترك انسان معاصر از قبیل فاصلهداستان و وقایع آن در حکم استعاره 
ري بسیاري از داستانهاي مدرنیستی دیگر نیز شده  گیمضامینی که اساس شکل.  تنهایی، ترس، بیگانگی و غربت

ها و اماکن، ترس از  این اختالفات و مضامین را میتوان در توصیفات مربوط به ماشینهاي هر دو گروه، خانه.  است
کامیوندار،    ةکامیون از ماندن زیر سقف، آوارگی در بیابان، مرگ خویشاوندان رانند  ةنزدیکی به دیگران، ترس رانند

 . جستجو کرد...  دن شوهر سوسن وش  گم
و همین امر نخستین گام   آغاز داستان ناگهانی و بدون مقدمه استاز ابوتراب خسروي » سبز ۀمیخان«در داستان 

سبز آشنایی   ۀداستان از قبل با ماجراي میخان  ةگویی خوانند .  را جهت ایجاد پیرنگ حذفی داستان برداشته است
ت، اشاره  ساطالع بوده ا ان فقط به برخی از حوادث مهم که خواننده از آنها بیداشته است و نویسنده در این می

 : میکند
برگهاي سبز نارنجها شسته شده بود و نور خورشید  . هوا شفاف بود. باران باریده بود. بینی نشده بودشمالقاتی پی«

.  ه انتهاي آن خط سبز و درخشان برسمشاید ناخودآگاه، میخواستم ب .  ردیف درختان راه را نشان میداد  .را بازمیتاباند
آنها از آن روز سایه به    حتماً  .ی که تا آنجا ادامه دارند نروم، راه را گم میکنمیهنوز هم اگر بدنبال صف درختها

اي  چشمانی فیروزه .  شاید اگر آن گربه را ندیده بودم، بازمیگشتم.  سیاهیشان را دورادور میدیدم.  آمدندام میسایه 
هاویه،  (  »...ین پرید و دور شدیبه یک قدمیش رسیده بودم که پا.  بیحرکت روي پرچین کوتاهی نشسته بود.  دارد

 . )12ص    :خسروي
جاي داستانهاي خود بطور دقیق به آن  از نظر کاربرد این مؤلفه میتوان گفت همۀ نویسندگان منتخب در جاي 

 . اندو آن را اساس کار خود قرار داده  پرداخته
 

 تعاري اس مکان 
گیري از عنصر مکان و استفاده از نقش  نویسنده با بهره از علی خدایی،  »  از میان شیشه از میان مه«در داستان  

استعاري آن در پروراندن حاالت و عواطف شخصیتها، سعی دارد بطور غیرمستقیم آنچه را که در طول داستان به  
در این داستان فضایی که بسبب بارش  .  اشاره نشده است، بیان کند تا خواننده از آنها آگاهی یابد   آن مستقیماً

نوعی بیانگر  بمداوم باران و خیس شدن نیمکتها و باز کردن چترها از روي اجبار و نیز سرد شدن هوا ایجاد میشود،  
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با  .  و را از آمدن به شهر انزلی دوچندان میکندرا آزار میدهد و نگرانی ا  فنیااندوه و بغضی است که ناخواسته روح  
رهایی از یک اندوه مسلط    ۀفرومیشکند و بستن چترها براي او بمنزل فنیاتمام شدن باران، گویی ترس و اضطراب 

 : است
کوفتی   ةهمین مغاز  کردم و جلوِیخدا توي این باران کوفتی موهایم را باز م  ۀهمیش.  خدا باران میبارد  ۀاینجا همیش«
 ).42  ص  :از میان شیشه از میان مه، خدایی(  »ایستادمکرد، می   ژاکس که کرم سودا را مدآ
-کوچک دانه   ةآمدند، آژاکس دامنش را صاف میکرد و گوشوارها پایین میوقتی بار اول آژاکس با ایوان از پله «

اینجا که همیشه    ؟ز میزنندچرا نیمکتهاي پارك ملی را رنگ سب:  فنیا گفت.  گوشش میچسباند  ۀیاقوتیش را به الل
باران  :  فنیا گفت.  خوري فنیا جانیسرما م:  آژاکس گفت.  خیس بود.  و رفت روي یکی از نیمکتها نشست.  سبز است

پل  :  اکس گفتژبه آ.  کردیفنیا به میدان انزلی نگاه م  استخوانهایت درد نمیکند؟.  بنشین.  چترت را ببند.  اردمیبکه ن
:  گفت.  باریدیدوباره باران م  .با انگشتش میدان را نشان داد.  دست پنجره را پاك کرداکس با کف  ژ آ  سفید کجا بود؟
 ).48-46  صص  :همان(  است  سرد  هوا:  فنیا گفت  .است  آنجا که میدان

 »خانه «.  عنصر مکان همچون زمان، از کارکردي استعاري برخوردار است  از همین نویسنده نیز    »حضور«در داستان  
نویسنده  .  مکانی محوري است که با مفهوم ضمنی مأمنی براي انسان، مورد تردید قرار گرفته استدر این داستان  

هاي  اي که صاحب آن نامشخص است، از زبان سمبلیک و استعاري استفاده کرده است تا الیهبا محور قرار دادن خانه 
و درنتیجه با توجه به تعدد  دهد  رائه  آنها باشد، به مخاطب خویش ا  ةتواند نمایندمیمعنایی متعددي را که خانه  

خانه و توصیفات    .، زبان اثر خویش را از صراحت و گشادي بسوي ابهام و پوشیدگی براند»خانه«معنایی مربوط به  
گاه دستخوش تضادها و تعارضات    اي براي درون انسان باشد که گاهاستعاره میتواند  مختلف آن در این داستان  

مایش گذاشته  ندر این داستان بحران هویت انسان معاصر، با تردید در مالکیت یک خانه ب  همچنین.  گوناگون میشود
شده است که تناظري در میان مفاهیم خویشتن و وراي  آن، در یک طرف و خانه و وراي آن، در طرف دیگر برقرار  

 . کرده است
نویسنده از آن جهت نمایش احوال درونی از دیگر مکانهایی که در این داستان از کارکرد استعاري برخوردار است و  

پنجره، بعنوان مرز میان درون و برون، داراي مفاهیم استعاري است که در  .  است  »پنجره«،  بردهشخصیتها بهره  
اي  توان از آن بعنوان نماد دیدگاه و بینش انسان معاصر و دریچهیاین داستان با توجه به بافت و ساختار کلی م

 . تعبیر کردبسوي آزادي و رهایی  
سرما، تاریکی، شب، باد،    گیري برخی عناصر همچوننویسنده با بهره از ابوتراب خسروي  »  باد  ۀمرثی«در داستان  

انگیز و نوستالژیک داده است و اندوه  به ساختار روایی داستان حالت غم  ،عناصر فضاساز  ۀمنزلب...  جنگی و  ۀمنطق
در همان آغاز داستان، اشاره به سوزناکی سرماي درون    .است  حاکم بر داستان را براي مخاطب بنمایش گذاشته

روزي که در  «  :نوعی بیانگر سختیها و مشکالت حاکم بر جامعه است که تاب و توان را از افراد گرفته استبپادگان  
فکر کردم  .  آمدسوز بدي هم می.  پادگان جلدیان اسمم را از بلندگو خواندند که مالقاتی دارم، حال خوشی نداشتم

هاي دیگر داستان،  بخشو یا در    ).59  ص  :کتاب ویران، خسروي(  »ولی مادرم پاي سفر نداشت.  شاید مادرم باشد
احوال شخصیتها    ةکنندآفرین و پریشان هریک بنوعی در بازتاباندن فضاي وحشت  »باد«و  »  شب«  هايهکاربرد واژ

بوده استأت  کامالً بازوبسته مپنجر.  همیشه همینطور بود«  :ثیرگذار  لوالها  با قیژقیژ  را  .  شدیه  بار زنم صدام  هر 
این وقت  !  وا:  زنم گفت!  هول نکن  .خودمم:  من میگفتم  منصور تویی؟:  میشنید، از قاب پنجره خم میشد و میپرسید

که باد میاد، شاید صداي  میبینی  :  من گفتم  خونی؟ نمیگی دشمن صداتو بشنوه و رو سرت آتش بریزه؟یشب آواز م
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  » پناه باال رفتم، دستهام را بسمت روشنی پنجره باال بردم شاید به دستهاش برسندز ارتفاع جان. اا شنیديباد ر
 ). 64  ص  :همان(

از نظر کاربرد این مؤلفه میتوان گفت علی خدایی با درنظر گرفتن ساحت و نقش استعاري مکان در داستانهاي  
ایجازگونه به بیان احوال درونی شخصیتها بپردازد که از این نظر، داستانهاي  موردنظر بخوبی توانسته است با بیانی  

 . او بر دیگر آثار نویسندگان منتخب از تفاوت آشکاري برخوردار است
 

 پریشی و روایت نامتوالی رویدادهازمان
مراجعه به زمانهاي  ، نویسنده با عبور از مرزهاي زمان حال و با  محمدرحیم اخوتاز  »  از میان غبار«در داستان  

بویژه شخصیت اصلی   ،گذشته و دوباره با برگشتن به زمان حال به توصیف احوال و ویژگیهاي روانی شخصیتها
میپردازد و از این طریق سعی دارد آشفتگیهاي ذهنی و روانی، تنهایی و حسرت خاطرات   ،)ي داستانورا (داستان  

و چشمها و موهاي    »خورشید«ي پس از دیدن ظاهر ودر بخش منتخب زیر را . او را بنمایش بگذارد ۀخوب گذشت
موها  «  :مشکی او به یاد خاطرات زیباي گذشته خود میفتد و زمان داستان از حال به گذشته تغییر پیدا میکند

کورسویی دور از دل تاریکی،    چشمهاي سیاه در تاریک روشناي راهرو میدرخشد و چون.  برق میزند.  هنوز سیاه است
آلود که ما کودکان  بوي سرداب بود با تاریکی وهم  .دنهاي ازیادرفته، میخوا شده، به دیار سایهمرا به روزگاري فراموش

 . زیر بازوي من عرق کرده بود  ذراعدست  .  کورمال پیش میرفتیمها میکشاند؟ کورمال نرا به زیرزمی
 .بیا برگردیم.  میترسم  -

هاي  بزرگترها در زیر مالفه.  سکوت بعدازظهر تابستان چقدر چسبناك است.  در آغوش من میلرزید  عذرا  ةنارسید تن  
.  حیاط اندرون را آفتاب بعدازظهر فراگرفته بود.  هاشان در اتاقها و پستوها میپیچیدسصداي نف.  سپید خوابیده بودند

.  نصیب بماندها از داغی آجرفرش حیاط بیما بچه  ۀاي برهنهاي سایه در پاي دیوارهاي بلند آنقدر نبود که پباریکه
خورشید  .  خاموش بودند.  گنجشگها نبودند.  سرداب، راهی دراز بود که از میان آفتاب میگذشت  ۀاز درگاه اتاق تا دهان

ا آرام  م.  تاریک بود.  زیرزمین خنک بود.  شیونی بیدارکننده بود  ،زیرزمین  لوالهاي درِ  ۀنال.  در آب حوض برق میزد
.  شستینبر گردن من بود، روزها نرمه غباري بود که فروم  دست کوچک عذرا.  هیچ صدایی به گوش نمیرسید .  نبودیم

دست روي    .ها خبري نبودسدیگر از آن تر.  مردان و زنان کهنسال میمردند.  ما در میان این غبار قد میکشیدیم
دست سفید روي  .  ها سیاه و کدر شده استل گذشت ساچوب از اندود روغن و  .  تخته سیاه سفیدتر بنظر میرسد

 ).23-  22  صص  :ها، اخوتباقیمانده...» (چوب سیاه مردد مانده است
ناگهان تمام خاطرات    ،اکسژ ، فنیا با رفتن به داخل حیاط آاز علی خدایی  »از میان شیشه از میان مه«در داستان  

گونه در ذهن او تداعی  الشکل نامنظم و سیباین خاطرات  اما ؛اش با آژاکس و ایوان در ذهنش زنده میشودگذشته
گیري از  روایت خطی زمان با تداعی خاطرات گذشته و بهرهچنانکه  .  شود و ترتیب و توالی زمانی رعایت نمیشودیم

.  اي میگذاشتیمسالها پیش، توي همین حیاط دو تا صندلی راحتی پارچه : «میخورد  برهم  جریان سیال ذهن کامالً
میز گرد کوچکی . موهایمان را باز میکردیم، روي صندلیها ولو میشدیم. هم آفتابی بود، نه مثل حاالي کوفتیهوا 

لیموناد از  پر  تُنگی  و رویش  و همیشه توي جیبش چاقو  .  میگذاشتیم  بود  راننده  میگفت که  ایوان  از   آژاکس 
آژاکس موهاي من را شانه میکرد  .  اکس بودموهاي من بلندتر از آژ.  من حرص واریس پاهایم را میخوردم.  میگذاشت

:  آژاکس میگفت .پاهایمان را توي شنهاي حیاط فرومیکردیم. و میگفت اینجا رطوبت داره، موهایت فرفري میشود
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-44  صص  :همان(  »آوردرا می   میرفت و پیانوي قرمز کوچک تامارفش  پیانو بزنیم؟.  امشب ایوان دعوتمان کرده
43  .( 

در  گرفتن  ست، با قرار  اکه شخصیت اصلی داستان    ،نیز راوي، خانم دیانیاز همین نویسنده  »  نمکی«در داستان  
اي و بدون رعایت توالی زمان  میفتد و حوادث در ذهن او بطرز آشفته  به یاد خاطرات گذشتهناگهان صف اتوبوس 

زمانهاي حال و  به  که مربوط    ،شی از این خاطرات او بخ.  میشوند  بریده، مرورو با استفاده از جمالت کوتاه و بریده 
 : روایت میشوند  حدیث نفس  ةشیوبه    گذشته است، در حالت تعلیق قرار دارند و

خوب  .  بوس شدمسوار مینی.  مقنعه را جلو کشیدم.  ام بیرون زدهفکر کردم موهایم از مقنعه.  توي صف ایستادم«
احمد هم که  .  دم ساعت هفت بعدازظهر شده و بیژن گرسنه میماندتا به خانه برگر.  شد شام امشب را درست کردم 

اي که عروسک  اگر وقت کنم، وقتی از مبارك برگشتم، باید براي بیژن لباس زیر بخرم یا پارچه .  کاري نمیکندهیچ
  ۀ هم   ۀ درها را بستی؟ هم  ۀنمکی؟ هم:  گفتم  .مامان بگو  شبها این عروسک را بغل میکند و میگوید.  اي بدوزمپارچه 

یکی خاموش  بعد چراغها را یکی.  یکی روشن کردبلند شد چراغها را یکی.  درها را بستم  ۀ هم:  درها را؟ بیژن گفت
حاال : گفت.  قدت بلند شده:  گفتم.  چراغها را هم خاموش کردم  ۀهم.  درها را بستم  ۀهم:  گفت.  آمد کنار من.  کرد

.  مامان منم دیو:  گفت.  کجااز هیچ:  حاال دیو از کجا نگاه میکند؟ گفتم:  گفت.  جااز هیچ:  آید؟ گفتمدیو از کجا می
.  دستم را روي دست احمد گذاشتم.  بیژن تمام درها را بسته بود  .بیا بگیر بخواب بچه.  ترسیدم:  خندیدم و گفتم

روز اول که آمد  . حوصله ندارم: گفت. اممن آمده . بلند شو: گفتم. اتاقمان خوابیده بود ة پشت به من، روبروي پنجر
از میان  (  »مادرشوهرم گوسفند خریده بود تا جلو پایش سر ببرد.  روي میزها گل گذاشتم.  تمام اتاقها را جارو کردم

 ).54-53  ص  :شیشه، از میان مه، خدایی
به این ترتیب  بارزي برخوردار است؛    نیز از نظر استفاده از تکنیک زمانپریشی از خصوصیت کامالً»  حضور«داستان  

آورند، به گذشته رجوع میکنند و این  که در این داستان، هنگامیکه اشخاص براي اثبات مالکیت خویش دلیل می
نگري، تکنیک زمانپریشی در  بر گذشتهعالوه .  نگري برخوردار کرده است بازگشت به گذشته، روایت را از گذشته

دادن جهان زن و مرد    در این داستان، قرار.  گذشته و حال  داستان موجود است که عبارت است از تداخل زمانهاي
اند، حاکی از تداخل گذشته و آینده در  آمیز یافته در تقابل با جهان دیگران که در اتصالی کوتاه، اصطکاکی تنش 

 هاي غریبه، دلیل آشکاري است بر دوگانگیم همچنین وجود خانه و مکان آشنا ولی با چند گروه از آد.  داستان است
کنند؛ ولی یزمانی کوتاه، منزل را ترك و در یک میهمانی شبانه شرکت مدر این داستان، زن و مردي مدت  .زمان

 :  هنگام بازگشت به منزل، با حضور پیرزنی مواجه میشوند که ادعا دارد سالهاست در خانه اقامت دارد
خدابیامرز همین که سرش  . ردم نه اووقتی آن مرحوم هم زنده بود، من از خانه مواظبت میک:  حتی پیرزن گفت«

من از آنها  .  من وارد شوند  ۀا میخواهند با تهدید به خانهو حال آنمیدید  را زمین میگذاشت، هفت پادشاه را خواب  
 . )28  ص  :دیوان سومنات، خسروي(  »شکایت دارم، مبادا فرار کنند

اي در یک مکان واحد هستند؛ زمان  اند که داراي زمان گذشتهگرفته  در این داستان دو گروه، در تقابل یکدیگر قرار
این    ةدهنداین تعارض نیز نشان.  زندگی زن و مرد جوان در آن خانه و چهل سال زندگی پیرزن در همان خانه

حقیقت است که در این داستان زمانها با یکدیگر تداخل پیدا کرده و آشفته شده؛ بنابراین هردو گروه در یک  
 . پردازندیشردگی زمانی براي اثبات زمان حال خویش به رقابت مف

و  از محمد کشاورز    »روباه شنی«در داستان   با جریان سیال ذهنی  راوي  و  زمان کیفیتی سیالگونه مییابد  نیز 
نگریهاي مکرر در  بیان سرگذشت روباه و حوادث پیرامون آن، زمان را از عینیت به  تداعیهاي ذهنی و نیز گذشته 
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روایت و سرایت ذهن از زمان حال به گذشته و بازگشت دوباره به زمان حال    ةهمین شیو.  هنیت انتقال میدهدذ
 . هاي مکرر زمانی میشودیبراثر یک محرك بیرونی، سبب ایجاد توال

که بتنهایی در تاریکی شب قدم    داستان، مرد کامیوندار بعد از ربوده شدن روباه، هنگامی  99  ۀچنانکه در صفح
کردن خاطرات گذشته و چگونگی برخورد با روباه و بیان جریانات سیال ذهن به زمان گذشته سفر   یزند، با زنده م

برگشت و همراه  «  :هنیت انتقال میدهد و سپس دوباره به زمان حال بازمیگرداندذمیکند و زمان را از عینیت به  
سالهایی که با کامیون خاورش از مرغداریهاي    ۀدر هم...  درویی که با به ته رسیدن شب، خالیتر شده بود راه افتاپیاده 

هاش پر شده بود  مهاي شیراز، در طول راه و آن همه بیابون پیش رو چشدوروبر ابرقو و یزد مرغ میبرد به کشتارگاه 
باه دیگر  رو...  ها اما همیشه برایش چیز دیگر بودندروباه .  گردهاي وحشی و سمور و سگ بیابان از دیدن روباه و گربه 

روباه  (  »قدر زیبا که هر غروب روي یال تپه خودش را نشان میدادنهیکلش رسیده بود به روشنایی؛ هما  ۀحاال با هم
 ). 101_99  صص  :شنی، کشاورز

توجه  .  ، رویدادها واجد توالی منطقی زمان و مکان نیستنداز ابوتراب خسروي   »سبز ۀمیخان«همچنین در داستان  
در این  نشان از شکست زمان  ي مختلف در زوایاي داستان، همگی  هاسایه نیز وجود  جمالت و  در افعال  به کاربرد 

داستان است  ابعاد د، گویا ناظر بر تمامی نی که خود از گذشته و اتفاقات حال صحبت میکنیاهسایه .  استداستان  
در میان داستانهاي منتخب،    .گی و آشفتگی جدا کندو همین عنصر وجودشناسی شاید مخاطب را از فهم این شکست

از ابوتراب خسروي بطور خاص از ویژگی » میخانۀ سبز«از علی خدایی و نیز داستان » نمکی«و » حضور«داستان 
اند با تسلط بر احوال درونی شخصیتها و بیان  زیرا هر دو نویسنده بخوبی توانسته؛ پریشانی زمان برخوردار هستند

 . مختلف جریان سیال ذهن و محدود ساختن زاویۀ دید در داستانها از این شیوه بهرة کامل ببرندهاي  شیوه
 داستان کوتاه بمنزلۀ توصیف ساحتی خوابگونه 

روایت    ةفضاي داستان میان حال و گذشته معلق است و شیومحمدرحیم اخوت،  از    دسته موي سیاهیکدر داستان  
، همچنان  میکنداست که شخصیت اصلی تا انتهاي داستان با اینکه مدام در عالم خیال زندگی    ايداستان بگونه 

بازیهاي  میا تصور میکند در عالم واقعیت رخ میدهد؛ چنانکه اشیاي درون خانه، دوستان و همیبیند  گویی آنچه را که  
همچنان در وضعیت سابق خود قرار دارند و هیچگونه  ...  شید وسلطان، خور او، وضعیت قدیم خانه، مادربزرگ، ماه

بزرگترها در اتاقهاي پشتی آن طرف حیاط  .  در را که پشت سرم میبندم داالن تاریکتر میشود«  :اتفاقی نیفتاده است
ن که  امروز چندشنبه است؟ از پیچ داال.  آیدبوي نان تازه می .  در سکوت بازي میکنیم و عرق میریزیم.  اندخوابیده 

انارهاي ترکخورده هنوز  .  دست زرد شده استبرگ درختان انار یک.  رد میشوم حیاط پر از آفتاب جلو رویم است
اند و دارند چیزي را  آقاجون کنار حوض خم شده .  فرشی از برگهاي زرد زیر درختها ریخته است.  هاستروي شاخه 

  ۀاز دهان  .درختها برق میزند  ۀکه از پشت تنیک سینی انگور شسته هم روي سنگ حوض است  .  میشویند انگار 
  ۀ دار در میان تاریکی، گوشلست با پیراهن گا ي  ا مثل سایه.  مطبخ ماه سلطان پیداست که دوروبر تنور میچرخد

شنبه است؟ خورشید  امروز سه.  آید براي پختن نان و کارهاي دیگرها میشنبهسه.  اند روي همایوان هیزمها را چیده
هرچه این طرف و آن طرف را نگاه میکنم از خورشید خبري  .  هنوز خودش را نکشته است.  همراهش آمده  هم حتماً

اش چشمم همه.  طور دیگري شده است  ها یکشنبهاز آن روزي که آن توپ الستیکی افتاد توي حوض، سه.  نیست
وباري نمانده  هاي انار هیچ برگبه شاخه.  هوا سرد بود...  آن روز عصر انگار هیچکس توي خانه نبود.  دنبال اوست

ور و  نحاال هرچه ای«).  87  ص:  این هم بهار، اخوت(»  فقط من و خورشید کنار حیاط داشتیم بازي میکردیم...  بود
از درخت  . اند توي اتاقآقاجون هم رفته. ساکت. آفتاب است ۀحیاط پر از سای.  خورشید نیست ،آنور را نگاه میکنم



 67-89 صص ،76 پیاپی شماره   ،15  دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر  و نظم شناسی سبک /   84

میگویم .  آن طرف حیاط.  زیر داربست مو  ... میشوم میبینم خورشید سرپا نشسته آنجا    باغچه که رد   ۀانجیر گوش
آویزان است؟  چطوري خورشید میکند.  یک دسته موي سیاه جلو صورتش  نگاه  موها  دارد  .  از پشت  چشمانش 

از  .  نشنیده است  ماه سلطان حتماً.  دهدی خورشید جواب م!  خورشید:  زندیماه سلطان از تو مطبخ داد م.  میخندد
-  88 صص :همان( »...دستها را تا آرنج میکند توي آب حوض. کنار لگن رختشویی بلند میشود میرود سر حوض

89  .( 
شخصیت اصلی   شخصیتها از جمله  ۀنیز ناگهان هم  از علی خدایی  تمام زمستان مرا گرم کندر پایان داستان  

همگی ناگهان وارد داستان خیالی شخصیت اصلی   ...دربزرگ وداستان،  فرزند بزرگتر، فرزند کوچکتر، مرجان، ما
د چراغ الکلی یکانی میگو.  ها خوابیده استمادر روي حوله«:  ریزدیمیشوند و مرزهاي خیال و واقعیت کامالً درهم م

یک قایق  پسره  .  هانی جان ما را بردن سینما:  بزرگتر میگوید  .کندیقهوه درست م.  امام توي این ساك گذاشتهآورده 
از زیر پل که .  قایق توي آب هرچه جلوتر رفت، بزرگ شد، بزرگتر شد.  کف دست من  ةانداز .  داشت، کوچولو بود

 .همه سوار کشتی شدیم.  گذشت، یک کشتی درست و حسابی شد
 . مادربزرگ اینجا باشه؟  ما سوار کشتی هستیم  -
.  شویمینوبت بعدي و ایستگاه بعدي یکی از ما پیاده م  و.  هر کسی تا یک جا با ماست:  کجا ما را میبرد؟ فنیا گوید  

ها  و مادر روي حوله   کوچکتر شیر میخواهد.  بزرگتر میراند .  اند به زبان خودشان حرف بزنندفنیا و کاتی شروع کرده
 ).19  ص  :خداییتمام زمستان مرا گرم کن،  (  »خوابیده است

 
 یا و واقعیت ؤآمیختن ردرهم

عملیاتی قرار دارد و از همسرش، اشرف و پسرش    هۀ، منصور با اینکه در جباز ابوتراب خسروي  باد  ۀمرثیدر داستان  
اي که مابین آنها قرار دارد،  دور است، اما گویی همواره در کنار آنها قرار دارد و هرشب بعد از تحویل پست از پنجره 

آلود  رواقع در طول تمام داستان با توصیفات وهممنصور د.  با هم به گفتگو میپردازند و یکدیگر را مالقات میکنند
ز همسر خود ارائه میدهد بر تعلق نداشتن او  اتوصیفهایی که او  .  یا و واقعیت قرار دارد ؤروشنی از رخود مابین سایه 

 : به عالم واقعیت داللت میکند و از ماهیت خیالی او پرده برمیدارد
پنجره با قیژقیژ  .  طور بودنهمیشه همی  . آب میخوردم  وایستاده  هاي شن  همانطور روي کیسه.  من چیزي نمیگفتم«

:  من میگفتم   منصور تویی؟:  و میپرسیدمیشد  هر بار زنم صدام را میشنید، از قاب پنجره خم  .  شد یلوالها باز و بسته م
  بریزه؟این وقت شب آواز میخونی؟ نمیگی دشمن صداتو بشنوه و رو سرت آتش  !  ا: «زنم گفت!  هول نکن    .خودمم

  . باید یکهو بگم: چه خبر؟ زنم خندید و گفت: پرسیدم .که باد میاد، شاید صداي باد را شنیديمیبینی : من گفتم
و  .  دار شدیممنصور ما بچه :  گفت؟  بد که نیست:  گفتم  یکهو خوشحال بشی؟  ممکنه:  گفت  نباید بگی؟  چرا:  گفتم

شدم تا زنم را ببینم که همیشه قباي سفید میپوشید  یم تابید، خیرهیمن هربار به نور سفیدي که از قاب پنجره م
:  بخش نزدیک میشد، میگفتمسهربار که ساعت آمدن پا.  شدیو حجم بچه در تنش پیدا بود که هر بار بزرگتر م

ایستد  خش بیاید، زنم پشت پنجره میبتا وقتی که پاسمیدانستم من  . اشرف پنجره را ببند و چراغ را خاموش کن
کتاب  (  »که پست تحویل بدهم و راهم را بگیرم بروم  یکی میپاید تا وقتی که پاسبخش بیاید، تا وقتیو مرا در تار

 ).  64  ص  :ویران، خسروي 
شوند؛ چنانکه خواننده  ینیز واقعیت و کابوس ترکیب ماز نویسندة مذکور  »  حضور«در داستان  بر همین اساس  

 ! مرد  یک زندگی واقعی است یا هذیانها و خیاالت یکتشخیص دهد که آیا داستان شرحی از  میتواند  بدشواري  



 85/ محمد کشاورزو   محمد رحیم اخوت، ابوتراب خسروي، علی خدایی هداستانهاي کوتاهاي مدرنیسم در لفه ؤبررسی م

 

آمیزي رؤیا و واقعیت برخوردار  هاي کوتاه ابوتراب خسروي بطور ویژه از خاصیت درهمدر میان آثار منتخب، داستا
به همین سبب، خوانندة داستان هنگام خواندن داستان و درگیر شدن با حوادث داستان در برزخی میان  . هستند

 . خیال قرار میگیرد و تشخیص مرزهاي این دو از یکدیگر براي او تا حدودي دشوار میگرددواقعیت و  
 

 نمادپردازي 
وجود دارد که هاي موردنظر چندین نماد عمده در داستاندرنظر گرفته شده است،  نماد که براي ی یبنا بر ویژگیها  

  از ابوتراب خسروي، »  مرثیۀ باد«براي مثال در داستان    .تکرارشان به آن حدي هست که بتوان آنها را نماد نامید
اشرف امان از دست سرماي  :  گفتم«  .سرما نماد وحشت و خفقان است که بر سراسر جامعه حکمفرما شده است

شاید  .  میبینی که باد میاد:  گفتم«:  و یا باد نماد آشفتگی و پریشانی است)  60  ص  :کتاب ویران، خسروي(»  اینجا
ها کرده بود و سرش را از پنجره بیرون  زنم دستهاش را ستون شانه«).  64: ص  همان!» (ا شنیديکه صداي باد ر

]  اشرف). «[67: ص  همان(»  باد هم که مثل همیشه موهاش را در روشنایی پنجره پریشان کرده بود.  آورده بود
 ).68: ص  همان(»  میکرد  آمد پریشان میشد و قاب روشن پنجره را تاریکگریه میکرد و موهایش در بادي که می

اي از تاریکی و  اش در هاله منصور بعد از آنکه کشته میشود، چهره .  ممکن است نماد مرگ باشد  همچنین سیاهی
روشنها که میگذشتم ممکن بود سیاهیم از سایه« .سیاهی قرار میگیرد و اشرف دیگر از دیدن رویش ناتوان میشود

وجود نور سفید در این  ).  67: ص  همان( »  منصور تویی؟:  ز همانجا فریاد میزدحتماً اگر میدیدند زنم ا...  را ببینند
و من هربار به نور سفیدي که از پنجره میتابید، خیره میشدم تا زنم را ببینم که قباي  «.  نماد امید است   داستان 

میپوشید و دریچه  ).64: ص  همان(»  سفید  امید  نماد  نیز  آرزوهاي  اي بسمت خاطرات خوش  پنجره  و  گذشته 
:  شب نیز میتواند نمادي از وحشت و نیستی باشد که شخصیت اصلی داستان بدان گرفتار میشود  . نشده استبرآورده

 ). 68: ص  همان(»  جا نیست منصور؟چرا هیچ اثري از تو هیچ:  صداي زنم در تاریکی شب پیچیده بود که میگفت«
در نمادشناسی سنتی، توت    خاصیت نمادین برخوردار است؛از    درخت توتاز علی خدایی،  »  نمکی«در داستان  

  سه  و  آشنایی  راز  مرحله  سه  از  نمادي  - سیاه  قرمز،  سفید،-گانه در سه مرحله رسیدن آن  هاي سه گ بعلت داشتن رن
،  تیرگی  قواي  با  مقابله  براي  و   زندگی؛  و  اطاعت   جدیت،  مظهر  است؛  حیات  درخت  توت.  است  انسان  زندگی  مرحله

اما کاربرد  .  در داستان موردنظر نیز درخت توت میتواند نمادي از زندگی و تدوام حیات باشد.  نیروهاي جادویی دارد
تصنع میکشاند؛ همان زندگی  ۀیک زندگی واقعی به عرص ۀبهمراه این نماد، مفهوم آن را از تجرب» تزئینی«صفت 

آن، گرفتار رنج و ماللت فراوان    ۀمیکند و در بحبوحوپنجه نرم  اي که خانم دیانی سالهاست با آن دستساختگی 
باشد که انسانهاي روانپریش که گرفتار  »  مرگ«تواند نمادي از واقعیت  یم  در این داستان  نمکیهمچنین    .شده است

 .  آن را براي روح خود تعریف میکنند  ۀاند، در منزلگاه وجود خود، دائم قصآشفتگی ذهنی شده
اند از خاصیت نمادین برخوردار هستند؛  نهاي خود برگزیده نمادهاي فوق، عناوینی که نویسندگان براي داستابر  افزون 

اي که هر عنوان خود دربردارندة قشري از معانی مختلف است که هریک از آنها رابطۀ مستقیمی با مفاهیم گونهبه
است که عنوان آن بطور  ز محمدرحیم اخوت، داستانی  ا  »از میان غبار«داستان  براي مثال،  .  موجود در داستان دارد

نمادین بیانگر دلتنگی و حسرت درمورد خاطرات خوب گذشته است؛ خاطراتی که اگرچه تا حدودي در میان غبار  
-باقی مانده است، کامالً شیرین و حسرت  اند، هنوز همان مقداري که از آنها در ذهن شخصیتفراموشی قرار گرفته

 .  آفرین هستند
عنوان داستان از همان ابتدا براي مخاطب جلب توجه میکند و  از ابوتراب خسروي نیز،  »میخانۀ سبز«در داستان 
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اي که در این داستان قرار  زیرا میخانه   ؛ داستان آگاهی پیدا کند  ۀبنوعی خواننده را وامیدارد تا از محتوا و درونمای
.  و فضاي درونی آن از روحیه و ساختاري متفاوت برخوردار هستند ها متفاوت است و افراد آندارد با سایر میخانه 

پرداختن به فضایی که ذهنیت  .  سبز است  ۀاصلی داستان پرداختن به فضایی نامتعارف در قالب میخانۀ  درونمای
  و   کند می شکنی دنیاي مدرن را معرفی  ساخت   ،میان دو جهان متفاوت از هم  ۀچراکه فرض رابط  ،قوي را میطلبد

   .میبرد   ب نیز با خواندن جمالت ابتدایی پی به چنین فضاي مرموزيمخاط
از نویسندة مذکور است که عنوان داستان درحقیقت بیانگر حضور انسانهایی با »  حضور«داستان دیگر، داستان  

شخصیّتها  در این داستان،  .  برچسبهاي بیگانه و ناآشنا در سطح جامعه است که همگی گرفتار بحران هویت هستند
به دانش خویش از دنیاي اطراف شک دارند و بدنبال این هستند که محدودة دانش و یقین خود به حقیقت را در  

بهمین  .  درجۀ اول براي خودشان و سپس براي دیگران مشخص کنند و هویت خویش بعنوان صاحبخانه را دریابند
» نمکی«همچنین عنوان داستان  .  مواجه هستیم  دلیل در این داستان با حرکت شخصیت از بحران هویت به آگاهی

از علی خدایی بطور نمادین بیانگر ترسها، آشفتگیها و نگرانیهاي است که انسانها بخاطر ماللت و خستگی از تکرار  
میشوند بودن در کنار همدیگر متحمل  بواسطه  و همچنین  آشفتگیهاي روحی و ذهنی چنان  .  زندگی  این  گاه 

 .  خواسته روح افراد را براي پذیرش مرگ کامالً آماده و مهیا میسازنددامنگیر میشوند که نا 
از محمدرحیم اخوت نیز داستان دیگري است که عنوان آن بیانگر تنهایی، انزوا و بیگانگی »  بازگشت به عقب«  

.  ندآشفتگیهاي متعدد روحی میشو  دائم گرفتار  دنیاي پیچیدة معاصر،  رنجوري است که در عرصۀانسانهاي روان
زندگی در دوران قدیم و مرور خاطرات گذشته براي آنها نوعی آرامش نسبی است که میتواند از تنهایی و جدایی 

نیز بیانگر وجوه  »  بلبل حلبی«عنوان داستان  .  آنها تا حدودي بکاهد و نیز بر رهایی آنها از تألمات روحی بیفزاید
همانگونه که وجود  .  اً با همدیگر هیچگونه اشتراکی ندارندهاي مشترك میان دو نفر است که ظاهریکسان و خواسته 

و دوست  عزیز  بسیار  نیلوفر  براي  خانه  در  حلبی  کامالً  بلبل  پیرمرد  براي  نیز  بلبل  است، صداي همان  داشتنی 
نیز  » روباه شنی«درمورد عنوان نمادین داستان . خوشایند و لذتبخش است و بنوعی با صداي عشق برابري میکند

گر و فریبکار یاد شده، اما با توجه به محتواي  فت که هرچند غالباً در داستانها از روباه بعنوان یک حیوان حیله باید گ
انتخاب این عنوان براي آن، این داستان درحقیقت بیانگر عوامل و دردهاي مشترك میان اقشار   این داستان و 

 .  با دردهاي مشترك را در یک بزنگاه به تصویر میکشدنویسنده در داستان روباه شنی دو انسان  .  مختلف جامعه است
 

 گیري نتیجه
گیري از بسیاري  اند با بهرهنتایج این تحقیق نشان میدهد که نویسندگان موردنظر در داستانهاي خود بخوبی توانسته

میتوان گفت آغاز داستانهاي  چنانکه  .  هاي مدرنیسم، داستانهاي خود را با شکلی مدرن ارائه دهندفهلؤّاز عناصر و م 
ناگهانی و بدون مقدمه استنآ نیز بگونه .  ها همانند دیگر داستانهاي مدرن،  اي است که خواننده  پایان داستانها 

هاي حذفی و نگ کاربرد پیر.  چیزي در داستان تمام نشده استاحساس میکند داستان همچنان ادامه دارد و هیچ
بارزي دارد و نویسندگان با حذف برخی از علل حوادث در داستانها و    ود کامالًاستعاري در داستانهاي برگزیده نم

اند و درنهایت کل داستان را همانند  زدن روابط علی و معلولی حوادث به ایجاد پیرنگ حذفی دست زده  با برهم
توجه به حاالت    نویسندگان منتخب با.  اندکار گرفتهبیک استعاره براي بیان مسائل و موضوعات مهم مدرنیستی  

 بیرونی  و  مشهود  هايجنبه  بازنمایی  به  که  پیشامدرن  داستانهاي  معمول  ةشیو  برخالفها و  یتذهنی و روانی شخص
  آنها   ذهن  ناپیداي  انفعاالت  و  فعل  و  شخصیتها  روحی  و  عاطفی  حاالت  بیان  میپرداختند،   بیرونی  واقعیتهاي جهان

  ازطریق   مبدعانه  شگردي  کاربست  همچنین آنها با.  اندداده   قرار  تأکید  مورد  داستانی   روایت  نهایی  هدف  را بعنوان
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  آنکه بی   میسازند،  متجلّی  را  پیچیده  عاطفی  یا  ذهنی  حاالت  وضعیت،  یک  محسوس  و  عینی  جزئیات  بازگویی
  مواقع   اغلب  در  لذا.  ندارند  واقعیات  گفتن  بیپرده  و  صریح  به  تمایلی  آنها معموالً.  بگویند  سخن  حالت  آن  از  مستقیماً

شخصیت در داستانهاي  .  میکنند  اکتفا  زمانی  یا  مکانی  موقعیت  یا  رویداد  یک  جزئیات  داللتمند  توصیف  به  صرفاً
  بسر   امید  از  فاقد  و  تاریک  دنیایی  در  که  است  جامعه  و  افراد  با  بیگانه  و  افسرده  منزوي،  تنها،  فردي  عموماً  آنها،

  خواننده   به  او  احساسات  از  شدن  متأثر  و  شخصیتها  از  یکی  ذهن  فیلتر  از  عبور  از  داستانها پس  وقایع  رد؛ تمامیبم
محدود، انتخابی و   هایی کامالًشی که داستان بر بستر آن اتفاق میفتد، برهایاز سوي دیگر، مکان .  میگردد  عرضه

مایی داستان از داللتی ثانوي  نقعبمنظور ارتقاي سطح واي  اعمیق هستند و مکان در این داستانها در قالب استعاره 
هاي داستانها در آثار هر پنج نویسنده نیز همانند  مایهندرو.  هایی خاص اشاره میکنندبه درونمایه  نیز برخوردارند که

  تداعی معانی، .  ر، انزوا، بیگانگی، تنهایی، فردگرایی، روزمرگی و تکراري بودن زندگی استهاي مدرن دیگن اکثر داستا
هاي دور  سبک داستانهاي مدرنیستی سبب پیوند گذشته  زمانپریشی و روایت نامتوالی رویدادها در این داستانها به

نویسندگان به عدم قطعیت در داستانها سبب  همچنین باید گفت گرایش  .  و زمان آینده با زمان حال شده است 
اي از ابهام قرار  شده علّت وقوع برخی حوادث همچنان ناشناخته باقی بماند و سرنوشت قطعی شخصیتها در هاله

 .گیرد
 

 مشارکت نویسندگان 
ي تحت عنوان  نامۀ دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزاین مقاله از پایان

هاي مدرنیسم در داستانهاي کوتاه محمدرحیم اخوت، علی خدایی، ابوتراب خسروي، محمد کشاورز  «بررسی مؤلفه
و مهرنوش مزارعی» استخراج شده است. دکتر شروین خمسه راهنمایی و طراحی ویژه این پژوهش را بر عهده  

اند. همچنین در اجراي این تحقیق،  نامه نقش داشتهاناند و دکتر تراب جنگی قهرمان بعنوان مشاور این پایداشته
 اند. ها حضور داشتهمرضیه احدي بعنوان پژوهشگر و گردآورنده داده

 

 تشکر و قدردانی 
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند که از مدیران و مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 اند، نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشند. ی که در بهبود کیفیت رساله کمک کردهتهران مرکزي و نیز داوران
 

 منافع  تعارض
 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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