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چکیده
مدرنیسم جریانی است که تقریباً در اواخر قرن نوزدهم میالدی در عرصههای مختلف اقتصادی،
عیارورادیکالازسنتهای


فرهنگی،سیاسی،اجتماعیو...وسعتیافت.اینجنبشبهگسستیتمام
هنریاشارهدارد.مدرنیسمبهتدریجواردعرصۀ

فرهنگیوهنریغربوخلقشکلهاینوینبیان

ادبیات و داستاننویسی شد و بهسبب برخورداری از ویژگیهای ادبی خاص ،از شکلهای سنتی و
ستیزی،علمگرایی،

هایبیانیقدیمفاصلهگرفت.مدرنیسمدارایشاخصههاییازقبیلسنت


تکنیک
،نسبیتگرایی،اعتراضبهجهان

سازی،انسانیتزدایی


انتزاعی
مداری،فردگرایی،آزادیخواهی،


انسان
صنعتی مدرن ،آشناییزدایی ،ضدقهرمانگرایی ،تأکید بر ضمیر ناخودآگاه و همچنین گرایشهای
نویسانمهاجرایرانیتبارمعاصراستکهدرزمینۀ

فمینیستیاست.مهرنوشمزارعیازجملهداستان
داستانهایکوتاهمدرنیست ی،صاحبچندینمجموعهداستانویکرماناست.دراینپژوهشبه

روش توصیفی-تحلیلی ،ضمن بررسی عناصر و مؤلفههای مدرنیستی در چهار داستان برگزیده از
هایمدرنیستیموجوددراینداستان هاباتوجهبهآرایسوزانفرگوسنو


مهرنوشمزارعی،ویژگی
بهجایگاهحقوقزناندرجامعۀمردساالریطبقنظریاتجامعهشناسی

چارلزمیونگاهواهمیتاو
آنتونی گیدنز تحلیل میشود .نتایج تحقیق نشان می دهد مهرنوش مزارعی از بسیاری از عناصر و
هاعبارتانداز:آغاز

هایمکتبمدرنیسمدرداستانهایخود استفادهکردهاست.اینمؤلفه


مؤلفه
بدونمقدمۀداستان ،پایان باز،محدودیتمکانو زمانوکاربرداستعاریآنها،توجهبهذهنیت
مایه های مدرن (بیگانگی ،تنهایی ،انزوا ،فردگرایی و ،)...ذهنیت مرکزی،
شخصیتها ،درون 

فشردهسازی زبان و ایجاز ،پیرنگ های حذفی و استعاری ،عدم قطعیت ،وجود ضدقهرمان،

هاوروایتهاینامتوالی.


قصگی،چندالیگیذهنیشخصیت
درهمآمیختنرؤیاوواقعیت،بی

واژههای کلیدی:آنتونیگیدنز،چارلزمی،داستانکوتاه،مدرنیسم،مهرنوشمزارعی.

۱دانشجویدکتریگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران.
2استادیارگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران(نویسندۀمسئول) .
 sh.khamse@gmail.com
۳استادیارگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران .
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مقدمه و بیان مسئله
هایخاصعصرجدیدبهکاررفت،

مدرنیسمنخستینباردرقرنهجدهموصرفاًبرایگرایش

«
هایاجلوههایمدرنرانیز


یآنوسعتگرفتوهمدلیباعقاید،سبک
امادرقرننوزدهممعنا
شاملشد.درنیمۀدومقرننوزدهم،مدرنیسمبهگرایشهایپیشرودرکلیسایکاتولیکنیز
اشارهداشت.مدرنیسمدرادبیاتدرتسدوربرویل()۱8۹۱اثرتوماسهاردیمتجلیشد.این
کتاب چیزی را نشان میداد که او درد مدرنیسم مینامید .گفته میشود ،ریشههای ادبی
مدرنیسم در آثار شارل بودلر ۱و گوستاو فلوبر ،2رمانتیکها یا نویسندگان دهۀ  ۱8۹۰بوده
مانیستیمهمترینتحولیاست

است»(چایلدز.)24:۱۳8۳،ازنظرفکرینیزپیدایشتفکراو
حال،جنبشمدرنیسمرابایددرعرصههایمختلف

کهبرساحتفکریآنحاکماست.بااین
زندگیمعاصرجست وجوکردکهبخشچشمگیریازآندرعرصۀهنروادبیاتنمودیافته

است .در حقیقیت« ،مدرنیسم به معنی گرایش فکری و رفتاری به پدیدههای فرهنگی نو و
تروکنارگذاشتنبرخیازسنتهایقدیمیاست.نوگراییفرایندگسترشخردگرایی


پیشرفته
ایازجنبشهای

درجامعه وتحققآن دربسترمدرنیتهاست.نوگرایییامدرنیسم،گستره
فرهنگیراکهریشهدرتغییراتجامعۀغربیدراواخرقرننوزدهمواوایلقرنبیستمدارد،
ایازجنبشهایهنری،معماری،موسیقی،ادبیاتوهنرهای


کند.اینواژهمجموعه
توصیف 
می
کاربردیراکهدرایندورۀزمانیرخدادهاند،دربردارد»(کادن .)245:۱۳86،

تواننوعینوسازیدرعرصههای


کهمدرنیسمرامی

مدرنیسمسرآغازنوسازیاست؛چنان
مختلف هنر بهشمار آورد« .نوسازی هنر به معنای نیاز به پیشرفتن و یافتن راهی نو از راه
هایمخاطرهآمیزتخیلو


کسبتجربۀمدرن،کشفوبرداشتیمتفاوت،فراتررفتنازمحدوده
رهاشدنازساختارهایمنجمدگذشتهاست.هرچیزینیازمندتغییراست.همانطورکهنیچه

گفتهبود،سفربهحیطۀدانشهنریمدرن،مخاطرههایعمیقخودرادارد»(برادبری:۱۳۹۳،
)،امادرکنارایننوسازیوایجادتغییراتگسترده،مدرنیسمبرایتمامیرشتههایهنری،

۱۰
هامیتوانبهمواردینظیر


هایثابتومشترکیرابرجایگذاشت.ازمیاناینویژگی

ویژگی
یذهنگرایی،تجریدیشدنهرچهزیادترودورشدن

گونها
پرداختنبهعالمدرونوگرایشبه 

«
ازبیانتصویریوساختارسنتیوخودنگرشدنهنر»(افشارمهاجر)۱8:۱۳84،اشارهکرد.
در نگاهی کلی ،ایجاد تغییرات و تثبیت ویژگیهای مشترک در عرصههای مختلف ادبی،
اندیشینظریهپردازانمختلفازمناطقگوناگونجهان


فرایندیبودکهنیازمندهمکاریوهم
۱شاعروجستارنویسفرانسوی
2رماننویسمعروف 

بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی ۱7۹


بود « .گذر از رئالیسم به سبک مدرنیستی در داستان ،کار یک نویسنده نبود یا حتی کار
نویسندگانیککشورنبود،بلکهدرحقیقت،کارگروهوسیعیازچهرههایادبیبودکهگوستاو

فلوبر،فئودورداستایفسکی،امیلزوالوهنریجیمزاززمرۀآنهابودند»(چایلدز.)88:۱۳8۳،

هایشکلگیریوگسترش

درآغازقرنبیستمبسیاریازجریانهایمهمفرهنگیوادبی،دوره

راپشتسرگذاشتهبودند.مدرنیسمدرهنروادبباتعدادیازمکتبهامانندرمانتیسیسم،

اکسپرسیونیسم ،ایماژیسم ،فوتوریسم ،سوررئالیسم ،دادائیسم و امپرسیونیسم دارای نقاط
منزلۀنوعیتوالییابهمثابۀ


خواهندتاریخیازندگیبشریرابه

هامی

همۀآن
مشترکیاست«.
منطقیتکاملیابندهببینند»(بیات.)6:۱۳87،
اما مدرنیسم در ایران تقریباً با فاصلۀ یک قرن آغاز شد؛ زیرا هنوز بسترهای فرهنگی و
ثارمدرنیستیفراهمنشدهبود.نخستینجلوههایمدرنیسمدر

اجتماعیالزمبراینگارشآ
ادبیاتداستانیایرانرادرسالهای ۱۳4۰ودرآثارنویسندگانیمانندصادقهدایت،صادق

چوبک،سیمیندانشور،بهرامصادقی،تقیمدرسیوهوشنگگلشیریبایدجستوجوکرد؛

ایازذهنیاتوموقعیتهای


هایتازه

زنماییعرصه
نویسندگانیکهبانگرشتازهایموفقبهبا

ایراخلقکنند.میرعابدینیصادقهدایتراپایهگذار


انسانیشدندوتوانستندآثاربرجسته
هایمدرنیمیداندکهپس


اوراسرچشمۀهمۀداستان
مدرنیسمدرادبیاتداستانیوبوفکور
ازاودرایراننوشتهشدهاست(نک:میرعابدینی.)66۳:۱۳8۳،
2
۱
ازنخستیننظریهپردازانداستانکوتاهمدرنبایدبهآیلینبالدشویلر ،چارلزمی وسوزان

اشارهکردکهازاینمیان،بالدشویلربردیگرنظریهپردازانمقدماست.بالدشویلرپس

فرگوسن۳
از تقسیمبندی روایت داستانها به دو گروه حماسی و غنایی و جایدادن داستانهای قرن
نوزدهمدرگروهنخست،ضمنتوجهبهشیوۀداستانپردازیچخوف،نویسندۀبزرگروس،به

داستانهای کوتاه غنایی اشاره میکند که با زبانی منثور ،واجد همۀ عناصر داستانپردازی

هستند.ازنظراو،داستانکوتاهغناییبایدازویژگیهایمهمیمانندداشتنزبانیشعرگونهو

غنایی ،منحنی عاطفی ،عدم قطعیت و ابهام در سرنوشت شخصیتها ،زمانبندی ،روایت
نامتوالی رویدادها و کاربرد استعاره و تشخیص در توصیف وقایع و رویدادها برخوردار باشد.
بالدشویلر اشاره میکند که در روایت داستانهای کوتاه غنایی ،از زبانی شعرگونه استفاده
کهخواندنداستانهایغنایی،دائماً


انگیزدارد؛چنان

کنندهوخاطره

شودکهخاصیتیتداعی

می
موضوعات مرتبط دیگری را به ذهن خواننده متبادر میکند که هرگز در داستان تصریح
نشدهاندوایندقیقاًهمانویژگیزبانشعراست .

1 Eileen Balde Shwiler
2 Charles May
3 Suzanne Ferguson
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درنظربالدشویلر،نویسندۀمدرنبیشتردرپی  عطفتوجهخوانندهبهتحوالتدرونی
شخصیتاستتارویدادهایمشهودبیرونی.بههمیندلیل،سرنوشتقطعیشخصیتهاتا
پایان داستان در هاله ای از ابهام قرار می گیرد .به تعبیر او در داستانهای غنایی ،نوعی
منحنی عاطفی وجود دارد که فرازوفرود احساسات و تغییر جدی در عواطف شخصیت را
نشانمیدهد.ویژگیهایداستانهایغناییاوعبارت انداز:منحنیعاطفی،تناوبصحنهها
و حالت ذهنی به منظور ایجاد تأثیری سوررئالیستی ،محوریشدن مخمصهای مهم یا
مجموعه ایازاحساساتمتناقض،وثبتچندوچوندقیقبرههایکهشخصیتاصلیادراک
یااحساساتپرشوریپیدامیکند.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم داستانهای مدرن از نظر بالدشویلر ،نمادپردازی است که
دراینداستانها،نویسندهبرایتوصیفشخصیتاصلی،

ساحتآنرابهشعرنزدیکمیکند«.

پروراندتانشانههاییازافکارواحساساتشخصیتاصلی

شبکهایازنمادهایمختلفرانیزمی

را آشکار سازد .دو عنصر زمان و مکان نیز میتواند در این داستانها همچون آینهای برای
گوییهای
بازنمایی مکنونات قلبی شخصیتها بهکار رود؛ چنانکه نویسنده با استفاده از تک 
درونی ،گاه به زمان گذشته برمیگردد و با روایت نامتوالی و زمانپریشی ،کیفیتی غنایی به
داستانمیبخشد»(پاینده.)75-66:۱۳۹۱،

این نوشتار به بررسی چهار داستان کوتاه از مهرنوش مزارعی ،داستاننویس مهاجر

ایرانیتبارمی پردازدکهتاامروزچهارمجموعهداستانبهنامهایبریدههاینور(،)۱۳7۳من
وخواهرمکالرا (،)۱۳77خاکستری ()۱۳8۱ومادامایکس () ۱۳87رادرخارجازایرانبه
چاپ رسانده است .در سال   ۱۳82در پنجمین دورۀ کتاب سال ،تنها مجموعه داستان
غریبهایدراتاقمن-کهبرگزیدهایازداستانهایدوکتاب
منتشرشدۀاودرایران،باعنوان 
او بود  -نامزد کسب جایزۀ منتقدان و روزنامهنگاران شد .آخرین اثر وی ،رمان انقالب مینا
اولین رمان وی به زبان انگلیسی است که در سال  2۰۱5( ۱۳۹4میالدی) در لسآنجلس
منتشرشد.
توانآنهاراازنظرشکلو


هاییوجودداردکهمی

هایکوتاهمزارعی،ویژگی

درداستان
محتوا براساس اندیشهها و نظریات برخی از نظریهپردازان و جامعهشناسان نظیر چارلز می،
سوزان فرگوسن و آنتونی گیدنز ۱بررسی و تحلیل کرد .چنانکه وجود مؤلفههای گوناگون،
هایکوتاهایننویسندهبرحسباندیشههایچالرزمیو


هایالزمرابرایبررسیداستان

زمینه
امبرد:پیرنگهای

هامیتوانمواردزیرران


سوزانفرگوسنفراهمکردهاست.ازمیاناینمؤلفه
1 Anthony Giddens
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هابهمثابۀحالتذهنی،عدمقطعیت،زاویۀدیدمحدود،
حذفیواستعاری،توصیفشخصیت 

برجسته و معطوف به انعکاس احساسات درونی شخصیتها ،لحن و سبک غنایی داستانها،
داستان بهمنزلۀ طرحوارهای کمینه ،توصیف ساحت خوابگونۀ داستانها ،توجه به نقش
ریمکان هاو....ازسویدیگر،توجهواهمیتنویسندهبهنقشوجایگاهزناندردنیای

استعا
شدۀآنهادرجوامعمردساالریموجبشددربررسی


مدرنودفاعازهویتوحقوقپایمال
وطرحهویتآنها

هابهنظریههایآنتونیگیدنزدربیانمسئلۀزناندرعصرمدرنیته 


داستان
توجه کافی شود؛ بنابراین با توجه اینکه مؤلفههای مدرنیسم در داستانهای کوتاه مهرنوش
مزارعی تاکنون براساس آرای نظریهپردازان معاصر تحلیل و بررسی نشده است ،این پژوهش
براینخستینباربهاینموضوعمیپردازدوارزشواهمیتداستانهایاوراازاینمنظربرما

آشکارمیسازد .

هایزیرپاسخمیدهد:

برایدستیابیبهاهداففوق،پژوهشحاضربهپرسش
هایکوتاهمزارعیکداماند؟ 


هایمدرنیسمدرداستان

ترینمؤلفه
 ۱
.مهم
.مهرنوشمزارعیباتوجهبهکاربردمؤلفههایداستانکوتاهمدرندرچهارداستانکوتاه

2
شدۀزنانودفاعازآنهابپردازد؟ 


حقوقپایمال
منتخب ،چگونهتوانستهاستبهتوصیف
یکازداستانهایمنتخب،ویژگیهایداستانکوتاهمدرنطبقآرایچارلزمی،


.درکدام
۳
سوزانفرگوسنوآنتونیگیدنزبهمیزانبیشتریاستفادهشدهاست؟ 
تشخصیتهادر

.دراینداستانهاچهعواملیسببپیچیدگیوابهاموقرارگرفتنسرنوش

4
هالهایازابهامشدهاست؟ 

داستانغمانگیزیک

غریبهایدراتاقمن،خاکستری،ماهیو
توانگفتدرداستانهای 


می
پروریها در توصیف

جنایت هولناک ،درهمآمیختگی رؤیا و واقعیت ،عین و ذهن ،و خیال
ساحتی خوابگونه با داستانهای غنایی چارلز می و داستان امپرسیونیستی سوزان فرگوسن
مایههای
هایدرونیشخصیتداستانودرون 


تطابقدارد.زاویۀدید،محدودوهمراهبااحساس
توجهیبهحقوقپایمالشدۀ

هرچهارداستان،انزوا،بیگانگی،تنهایی،روانپریشی،تشویشوبی

زناندرجوامعمردساالریاست.نویسندهبهروایتنامتوالیرویدادهاونبودانسجامرواییدر
غریبهایدراتاقمن وماهی ونیزعدمقطعیت
قصگیدرداستانهای 

داستانخاکستری 
،بی
سبب شده است علت وقوع برخی حوادث ناشناخته باقی بماند و سرنوشت شخصیتها در
هالهایازابهامقرارگیرد .
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چارچوب اصلی پژوهش
برایشناختبهترموضوع،بهتوضیحبیشتردرموردآرایهریکازایننظریهپردازانوبرخی

جریاناتمربوطبهمدرنیسممیپردازیم .
 .2-1مؤلفههای داستان کوتاه مدرن براساس نظریۀ چارلز می
چارلز می از نظریهپردازان سرشناس آمریکایی است که پژوهشهای گستردهای در زمینۀ
داستانکوتاهانجامدادهاست.ویمعتقداست«:داستانکوتاهنبایدازموضوعاصلیدورشود
یامانندرمانخودشرادرگیرطرحهایمتعددیکند،بلکهبایدبیشتربخواهدبرایموضوع

ایازموقعیتهارادرنظربگیرد»(پاینده.)۱7۳:۱۳۹۱،وی


خودیکموقعیتخاصیامجموعه
در ادامۀ نظریۀ آیلین بالدشویلر در داستان کوتاه غنایی (شعرگونه) ،مؤلفههای داستان کوتاه
غناییرابهشرحزیرمطرحکرد :
الف)شخصیتبه منزلۀحالتیذهنی:شخصیتداستانبازنماییحالتذهنیاستکهاین

بازنمایی ممکن است بیرویداد باشد و در عوض ،طیف بینظیری از ذهنیتها را به نمایش
ها،مبیننوعیحالوهوایفکریاست.میتوانگفتاین


گونهداستان

بگذارد.شخصیتدراین
حالوهوایذهنیبهلحنداستاننیزمربوطاست.درواقع«توجهبهعنصرلحنسببشددر

وهوایافضایحاکمبرداستانبهعنصروحدتبخشآنتبدیلشودو

داستانکوتاهمدرن،حال
باپیونددادنعناصرگوناگونداستان،جایگزینپیرنگشود»(همان .)۱77-۱74:
ایکمینهبراساسنظریۀچارلزمی:درداستانهایکوتاه

ب)داستانکوتاهبهمنزلۀطرح 
واره

غنایی ،نویسنده از طریق بازگویی جزئیات عینی و محسوس یک وضعیت خاص ،یک حالت
میدهد« .داستان ،قصهای شرح و بسط دادهشده و دارای
ذهنی یا عاطفی پیچیده را نشان  
۱
مینیمال» یاواجدکمترینتعداد
پیچیدهنیست،بلکهطرحوارهایاستکمینه(« 

وقایعدرهم
واژه)کهبهسبکشعرهایغنایینوشتهشدهاست»(پاینده.)۱7۳:۱۳۹۱،درایننوعنگارش،
نویسنده احساسات را منتقل میکند و بیآنکه این احساسات را ذکر کند ،بر خواننده تأثیر
همپیوندیعینی»2
می گذارد.اینهماناصلیاستکهشاعرمدرنیست،تی.اس.الیوت،آنرا« 

کردناحساسبهشکلیهنریایناستکههمپیوندی


یگانهراهبیان
مینامید.بهنظرالیوت«

ایازاشیایاوضعیتییازنجیرهایازرخدادها


عینیراتعریفکنیم.بهعبارتدیگر،مجموعه
ایکهوقتیحقایقبیرونیذکرمیشوند،آن

شود؛به 
گونه


کهدرآناحساسخاصیبیانمی
درنگبهذهنمتبادرمیشود»(همان .)۱7۹:

احساسهمبی
1 minimal
2 Objective connection
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درداستانهایمدرن،نویسندگانبا

منزلۀتوصیفساحتیخوابگونه:


پ)داستانکوتاهبه
هاینامکشوفروانفرد،وارونگیواقعیتدرذهنوایجادآمیزهایازواقعیتو


کاویدنساحت
رؤیا ،داستانهای دووجهی می آفرینند .این امر ،اهمیت واقعیت را در بسیاری از داستانهای
دهد.خوانندهباکنارگذاشتنپوستۀواقعیت،بهافکارشخصیتپیمیبرد؛


ادبیمدرننشانمی
افکاری که در حالت خواب و بیداری یا بهصورت مشغلۀ ذهنی شخصیت در داستان بیان
شدهاند.معموالًراویداستان،همانشخصیتاصلیاست(پاینده .)۱۹۱-۱8۹:۱۳۹۱،


مؤلفههای داستان مدرن براساس نظریۀ سوزان فرگوسن
فرگوسننیزازنظریهپردازانمعاصراستکهنظریۀاودربارۀ داستانکوتاهمدرنازبسیاری

جهات،مؤیدو مکملدیدگاه هاییاست کهآیلین بالدشویلروچارلزمیدرآثارشانشرحو
بسطدادهاند.بهنظرفرگوسن،داستانکوتاهمدرنهفتویژگیدارد:

.۱محدودوبرجستهشدنزاویۀدید؛
.2نشاندادنشوروهیجانوتجربۀدرونی؛ 
اتغییرعناصرمتعددیازپیرنگهایسنتی؛ 

.۳حذفی
.تکیۀبیشتربراستعارهومجازدربیانوقایعوتوصیفشخصیتها؛ 

4
.نامتوازیروایتکردنرویدادها؛ 

5
.6ایجازدرشکلداستانوسبکآن؛ 
.برجستهساختنسبک .

7
دومشخصۀنخست(محدودوبرجستهشدنزاویۀدیدو

ازمیانمشخصاتهفتگانۀ فوق،

نشاندادنشوروهیجانوتجربۀدرونی)ارتباطتنگاتنگیباهمدارند(پاینده.)28۳:۱۳۹۱،


آنتونی گیدنز
شناسانمعاصرانگلیسیزباندرچند


پردازانمهمعلوماجتماعیوجامعه

آنتونیگیدنزازنظریه
هاییکهاومطرحساخت،آمیزهایاز مفاهیمومباحثمختلفعلوم


دهۀگذشتهاست.اندیشه
اجتماعی بود .از این میان ،بخشی از آرای وی به نقد اندیشههای جامعهشناختی کالسیک
اختصاص دارد .از میان اندیشهها و نظریههای مطرح گیدنز ،نظریههای «ساختاریابی»،
«دوگانگیساخت»و«بازاندیشی»نسبتبهبقیهازاهمیتباالتریبرخوردارهستند.تأثیری
که مارکس ،دورکیم ،وبر ،گافمن و ویتگنشتاین بر اندیشههای گیدنز برجای گذاشتهاند ،از
الیافکارونظریاتاوبهخوبیقابلمشاهدهاست.


البه
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مدرنیته از نگاه گیدنز
شیوههایزندگییاسازماناجتماعیخاصیاستکهازسدۀهجدهم
ازنظرگیدنز،مدرنیته« 
یدراروپاشکلگرفتونفوذآنبهتدریججهانیشد»(گیدنز.)4:۱۳77،گیدنزمعتقد

میالد
طورکاملازسازمانهای

عنوانمدرنیتهشناختهمیشود،موضوعیاست که به

استآنچهبا
اجتماعیگذشتهجداشدهاست(همان،)6:اماآنچهسبببروزچنینگسستعمیقیشدهدر
جاندیشۀتکاملگراییاجتماعیاست.

حقیقتمربوطبهروا
برایدرکدرستمدرنیته،گیدنزسهنظریۀمهمرامطرحمیکند:

 .۱از انتخاب چشماندازهای موجود جامعهشناختی که به یکی از این جهتها گرایش دارند،
بپرهیزیم؛
.2پویاییشدیدوپهنۀجهانینهادهایمدرنراتبیینکنیم؛
یایننهادهاراازفرهنگهایسنتیتوضیحدهیم(همان.)2۱:

.ماهیتگسستها

۳
همچنین به اعتقاد گیدنز« ،جهانی که امروز در آن زندگی میکنیم ،جهانی دلهرهآور و
خطرناکاست.همینموضوعماراواداشتهاستتادربارۀاینفرضکهپیدایشمدرنیتهبه
گیریساماناجتماعیایمنتروشادترخواهدانجامید،تجدیدنظرکنیموازخصلتدولبۀ


شکل
مدرنیتهتحلیلینهادمندبهعملآوریم»(همان.)۱4:

گیدنز و مسئلۀ زنان در عصر مدرنیته
مسئلۀزناندرعصرمدرنیتهبیشترمربوطبهنمایانساختنهویتفردیواجتماعیوحضور
سیاسیواجتماعیزناناست.آنتونیگیدنزعقیدهدارد«باورودبهعصرمدرنیته،خانوادهو
وظایف درون آن درگیر دگرگونیهای مختلفی شده است که این دگرگونی را میتوان در
هویت های فردی و اجتماعی به درستی مشاهده کرد .گیدنز مسئلۀ جنسیت و قشربندی را

مطرح میکند که به اعتقاد او این نوع قشربندی ،ژرفترین نوع قشربندی است؛ چنانکه
«جنسیت فرصتها و تجربیات زندگی را تحتالشعاع قرار میدهد .یکی از تجارب بنیادین
دوراناولیهکهنقشمهمیدرشکلگیریهویتشخصیدارد،تجربۀاعتمادبنیادیناستکه

فرد را برای رویارویی با واقعیتهای روزانه آماده میکند» (گیدنز .)6۳ :۱۳8۳ ،در عصر
مدرنیته ،با ظهور ادبیات مدرن زنانه و چاپ و نشر کتابهای گوناگون و نیز تولید فیلمهای
سینماییمتفاوتدرموردوضعیتزنان،مسئلۀزنانوبیانجایگاهواهمیتآناندراجتماع
بیشترموردتوجهقرارگرفت.درالبهالیاینآثار،پرداختنبهبرخیازمسائلمربوطبهزنان

مانند تنهایی ،انزوا ،افسردگی ،خیانت ،نداشتن استقالل ،سنگینی مسئولیتهای زندگی،
بیعاطفگیمرداننسبتبهزنانو...درمعرضتوجهقرارگرفت.
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جایگاه زنان در عصر مدرن
مطالعاتنشانمیدهددرجوامعمردساالری«مرداندرجامعهدارایقدرتواقتداربیشتری

از زنان هستند و از طریق دردستداشتن اهرمهای قدرت ،نهفقط زنان را از موقعیتهای
دارند،بلکهقادرندبررفتارزناندرعرصههایعمومیوخصوصینیز


مقتدرانهبهدورنگاهمی
نظارتکنند»(اعزازی.)65:۱۳8۱،
کارگیریخشونتهایبدنیدر


یافتهوازطریقبه

صورتنظام

درنظاممردساالری،زنانبه

موقعیتفرودستینگاهداشتهشدهاندو میشوند.ازدیدآنان ،علتبیقدرتی نسبیزناندر

شمردنفعالیت هایتولیدیوبازتولیدیزناندرجامعهوخانوادهو

بیارزش
روابطخانوادگی «،
همچنین تأیید و مقدسدانستن اقتدار مردان در روابط بین زن و شوهر است .این دو عامل
شودکهزناندرخانوادهنسبتبهمردانازقدرتکمتریبرخوردارباشند؛چنانکه


سببمی
پسازازدواجنظارتمردانبرمحدودۀتحرکزنانآغازمیشودوبرایاینامرازخشونت

جسمانیوانواعآنکمکگرفتهمیشود»(گیدنز.)۱25:۱۳7۳،

هایاقتصادی،تجاری،کارخانههاو...درانحصارجنس

درقرننوزدهمتقریباًتمامیسا 
زمان
شد،امابااینحالزنانچندان


ذکوربود.اگرچهگاهیبهزناناجازهحداقلمشارکتدادهمی
نقشیدرادبیاتمدرننداشتند « .درآغاز،ادبیات مدرننیزباغفلتاززندگیزنان،تهیو
هاهمگیبهطور


زنان،قهرمانانوغریبه

پوشان،پرسه
بیمایهشدهبود.درادبیاتمدرن  ،
شیک

ثابتشخصیتهایمذکربودند»(ولف.)446-444:۱۳8۰،تااینزمان،هنوزدرجامعۀمدرن،

مسئلهای با عنوان پرسهزنندۀ مؤنث وجود نداشت؛ زیرا وجود چنین شخصیتی بهدلیل

تبعیضهایجنسیقرننوزدهمغیرممکنبود«.تجربیاتیکهادبیاتمدرنبهشرحوتوصیف

آنمی پردازد،چیزهایبسیارزیادیراجعبهزندگیمردانداردوالبتهبخشیازتجربۀزنانرا

نیزشاملمی شود،اماارزیابیمناسبودقیقاززندگی،بیرونازقلمروعمومیوماهیتبسیار

یحاضروظاهرمیشوند،درادبیاتموجود

متفاوتتجربۀآندستهاززنانیکهدرعرصۀعموم
فقطهویتیقائلنبود،بلکهآنها


؛بنابراینمدرنیتهدرآغاز،برایزناننه
نیست»(همان)45۰:
را فاقد هرگونه موقعیت اجتماعی و معنوی میدانست« .موقعیت اجتماعی شخص و سبک
زندگی او از جمله مفاهیمی است که میتواند بازتابدهندۀ هویت اجتماعی او باشد .شیوۀ
وبیشجامعازعملکردهاتعبیرکردکهفردآنهارابهکار


ایکم

توانبهمجموعه

زندگیرامی
میگیرد؛ زیرا نهفقط نیازهای جاری او را برمیآورند ،بلکه روایت خاصی را هم که وی برای

هویتشخصیخودبرگزیدهاست،دربرابردیگرانمنسجممیسازد»(گیدنز.)۱2۰:۱۳88،

هایمردساالرانهقرارگرفتهاند


درمقامنویسندگینیززنانپیوستهموردانتقاداتصریحنگاه
توجهیوبیمهریقرارگرفته


تأثیرازادبیاتمردانههموارهموردبی
وهویتاجتماعیآن 
هابه
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است« .تحلیل جامعهشناختی و مردمشناختی آثار زنان روشنگر این نکته است که زنان نیز
مانند همۀ نویسندگان فرآورده و آفریدۀ مناسبات اجتماعی و زبان و ایدئولوژیاند؛ بنابراین
گرچه از نگاه کسانی می نویسند که در تاریخ مردنوشت همواره از دیدی بیرونی به آنها
نگریستهشدهوازبخشاعظماینتاریخغایباند،اشتباهاستاگربپنداریمهمگیزنانمانند

هم مینویسند؛ بنابراین نسبتدادن اوصافی کلی به نوشتههای زنان ،از قبیل احساساتی و
رومانتیک،ریزبینانهوازلیوابدیدانستناینصفتهاکاردرستینیست.ازآنجاکههویت

اجتماعی هرکس برایندی از دید جامعه به او و دید او دربارۀ خودش است ،میتوان وجه
اشتراک زنان را در نگاه مسلط جامعه که نگاهی مردساالرانه به زن است ،بازشناخت .زنان
نویسنده گاه زیر فشار این نگاه قرار گرفتهاند و از همان هنجارها و ارزشهای مردان تقلید
کرده اندوگاهبهنسبتآگاهی خویشبازبانیزنانهبهستیزباقالبهایمردساالرانۀ جامعۀ

خویشبرخاستهاند.بررسیتصویرزندرادبیاتمردانهنشانمیدهدکهازنگاهمسلطجامعه،

یعنیدید مردانه،چهرۀزنآرمانیچگونهتصویرمیشودودربارۀاحساساتووظایفزنو
نقش اجتماعی او و بهطورکلی هویت اجتماعی وی چه تصوری وجود دارد» (توکلی:۱۳82 ،
وجهبهاین گونهافکارهمچنانتانیمۀدومقرننوزدهمواوایلقرنبیستمادامهداشت.

.)۳8ت
تااینکهبه تدریجباورودزنانبهجامعۀمدرن،موضوعتبعیضجنسیتی،تساویزنومردو

حتیبرتریزنانبرمردانمطرحشدوباالخرهدرنیمۀاولقرنبیستم،زناناروپاحقرأیرا
کسب ک ردند .این زمان که تقریباً برابر است با طلوع ادبیات مدرن در اروپا ،موجب شکست
سکوتادبیاتدرحیطۀزنانشد .

تعریف مفاهیم تحقیق
 .1مؤلفههای مدرنیسم
مؤلفههای شاخص مدرنیسم عبارتاند از :سنتستیزی ،احساسگرایی ،علمگرایی،
انسان مداری ،فردگرایی ،آزادیخواهی ،پیشرفتهای علمی ،انتزاعیسازی ،انسانیتزدایی،
مکان و فضامحوری ،خردگرایی ،جهانشمولیت ،نسبیت گرایی ،اعتراض به جهان صنعتی
مدرن ،ساختارشکنی و آشناییزدایی ،ضدقهرمانگرایی ،تأکید بر ضمیر ناخودآگاه و
ذهنگرایی وهمچنینگرایش هایفمینیستیو(...نجومیان۳5-۱8:۱۳8۳،؛کادن:۱۳86،
246-245؛بینیاز.)۱۹۱-۱۹۰:۱۳87،
 .2داستان کوتاه مدرن
داستانکوتاهمدرنشکلنوینیازداستاننویسیاستکهبهنویسندگانزمانۀمااینامکانرا

هاوشیوههاییمتناسببا


دهدکهموضوعاتمربوطبهزندگیدرعصرجدیدراباتکنیک

می
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دورۀمدرنبررسیکنند.ازجملهمهمترینویژگیهایایننوعداستان،عطفتوجهازجهان

بیرونی به دنیای تاریک و مبهم ذهن است .روایت بهصورت خطی و زمانی نیست ،بلکه «با
پیچیدهای از

استفاده از تکنیکهایی مانند سیالن ذهن و تکگویی درونی ،به کالف درهم
خاطرات بدل می شود .شخصیت اصلی از تمرکز در روایت عاجزاست؛ زیرا ذهنی متمرکز و
بسامانندارد»(پاینده .)24-2۱:۱۳۹۱،
 .3عناصر داستان کوتاه مدرن
عناصر داستان کوتاه مدرن عبارتاند از :پیرنگ ،شخصیتپردازی ،درونمایه ،عنوان داستان،
موضوع،زاویۀدید،کشمکش،زمینه،لحن،زبان،سبکوتکنیک .

پیشینۀ پژوهش
دربارۀآثارداستانیمهرنوشمزارعیپژوهشهایزیرانجامشدهاست :

غریبهای در اتاق من»( .روزنامۀ شرق .)2۳ ،نویسنده در این
 .۱محمودی ،حسن ( « .)۱۳86
مقالهباتحلیلنوعشخصیتپردازیدرآثارمهرنوشمزارعیبهایننکتهاشارهداردکهدر

هایاو،راویزنمهاجریاستکهنظارهگرمهاجریازکشوردیگراست.این


برخیازقصه
هایزنیایرانیدرآمریکاازفرهنگهایمختلفو


مقالههمچنینبهمشاهداتودریافت
اغلبآسیاییپرداختهاست.
.2ورزنده،امیدوابراهیمی،سیدرضا(«.)۱۳۹2بررسیتطبیقیفضاومکاندرپذیرشهویت
فراملی در آثار جومپاالهیری و مهرنوش مزارعی» .فصلنامۀ تخصصی تحلیل و نقد متون
.دراینتحقیق،مفهومونقشفضاومکاندرشکلگیریهویت

زبانوادبیاتفارسی۱6،
فراملیدرنسلدوممهاجران،دردواثر«همنام»اثرجومپاالهیریوداستان«جاده»از
غریبهایدراتاقمن نوشتۀمهرنوشمزارعیبررسیشدهاست.دراین
مجموعۀداستانی 
مقاله همچنین اهمیت فضای زندگی پیش از مهاجرت در شکلگیری هویت ملی ،تقابل
فرهنگی بین فضای جامع ۀ مهاجرت و خانواده ،چالش ایجادشده در پذیرش ارزشهای
فرهنگی در خانواده و جامعه و درنهایت چگونگی روند شکلگیری هویت فراملی در بین
نسلهایدوممهاجرانبهتصویرکشیدهشدهاست.

مقایسۀتطبیقیشکلگیریهویتفراملیزن

.۳ورزنده،امیدوابراهیمی،سیدرضا(«.)۱۳۹۱
شر قی مهاجر در آثار جومپا الهیری و مهرنوش مزارعی از دیدگاه هومی بابا» .فصلنامۀ
علمی-پژوهشیزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزادسنندج،سالچهارم.۱۱،دراینمقاله
باخوانشی پسااستعماریازآثاردونویسندۀزنایرانیوهندی ،چگونگیتالشآنهارا

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۱88

وواقعیزنمعاصرونقشهویتدرحفظریشههایفرهنگیوملی

برایترسیمتصویرنو 
درادبیاتداستانینویسندگانزنمعاصرنشاندادهشدهاست.
جامعهپژوهی مدرن در داستان غریبهای در اتاق من .مندرج در

 .4پاینده ،حسین ( .)۱۳۹۱
کتابداستانکوتاهمدرن.جلددوم.تهران:نیلوفر.
رویعنیبررسیمؤلفههایمدرنیسم

میشود،تاکنوندرزمینۀموضوعپیش
چنانکهمالحظه 
درداستانهایکوتاهمهرنوشمزارعیوبیانجایگاهزنان،پژوهشمستقلیانجامنگرفتهاست.


مؤلفههای داستان کوتاه مدرنیستی خاکستری ،غریبهای در اتاق من ،ماهی و داستان
غمانگیز یک جنایت هولناک
 .1شخصیتها بهمثابۀ حالت ذهنی
بهاعتقادچارلزمی،کارداستاننویسالقاینوعیاحساسیاحالتذهنیاست«.شخصیتدر

هایمدرنبهدلیلکم اهمیتیبهعنصرپیرنگ،مبیننوعیحالوهوایفکریاست.او


داستان
یتها میداند»
رمز و راز شخصیتپردازی در آثار چخوف را نمایش طیف بینظیری از ذهن 
(پاینده.)۱75-۱74:۱۳۹۱،
هاودلهرههایفراوانیهستند


هایمدرندرگیراضطراب
طورکلیشخصیتهادرداستان


به
که همۀ آنها به اصل مدرنیته برمیگردد .به اعتقاد گیدنز« ،جهانی که امروز در آن زندگی
میکنیم ،جهانی دلهرهآور و خطرناک است .همین موضوع ما را واداشته است تا دربارۀ این

فرض که پیدایش مدرنیته به شکلگیری سامان اجتماعی ایمنتر و شادتر خواهد انجامید،
تجدیدنظر کنیم» (گیدنز .)۱4-۱۳ :۱۳77 ،ساختار روایی بیشتر داستانهای مزارعی حول
محور یک شخصیت داستانی و بیان حاالت ذهنی و روانی او در جریان یک واقعه یا تجربۀ
هایاوشخصیتهایزنمنزویتنهاوبیگانهبا


توانگفتدرغالبداستان

عاطفیاست.می
گوییهای نامنسجم یا با نمایش سیالن ذهنیات ،خود را به معرض
افراد جامعه از طریق تک 
نمایش میگذارند .او کسی است که هویت زنانۀ خود را به تأثیر از هنجارهای فرهنگی و
تدریجازدستمیدهد؛زیرا«هویتجنسیتیبخشمهم


ودوامفرهنگمردساالرانهبه
گسترش
واساسیهویتاست.جنسیتدرشکلگیریهویتنقشاساسیدارد.کودکانازهمانآغاز

زندگی به تفاوتهای میان پسران و دختران آگاه میشوند .پسران را تشویق میکنند که با
بازیهایی همچون ماشین و تفنگ خود را مشغول و با توپ بازی کنند و دختران را
اسباب 

بازیهایی چون عروسک و وسایل آشپزخانه بازی کنند .آنها
تشویق میکنند که با اسباب 
مفهوم این تفاوتها را تا بزرگسالی با خود حمل میکنند .ازلی و ابدیبودن و فطری و
لموجوددرفرهنگهایگوناگونچیزیاستکهبا

طبیعیبودنهویتمردانهوزنانهبهاشکا
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فعالیتهای جنبش زنان در آن تشکیک شده است .به عبارت دیگر ،هویتهای جنسیتی به

هایگوناگونبهزنومردالقامیشود،کمتربافطرتوطبیعتوبیشتر


شکلیکهدرفرهنگ

شدنربطپیدامیکند»


ذیریواجتماعی
باهنجارهایفرهنگیارتباطدارد؛بنابراینبهاجتماعپ

(توکلی .)۳7-۳6 :۱۳82 ،همین شخصیت گاه نیز در طول داستان عواطف او دستخوش
شودوبانوعیمنحنیعاطفیمواجهمیشود.


تغییراتجدیمی
داستانخاکستری طرحسادهوبدونکنشیدارد.شخصیتاصلیداستاندختریاستکه
پسازماههاانتظار،پسازآنکهقراراستپدرشبهدیداراوبیاید،ازپنجرۀخانهمیبیندمردی

بابارانیخاکستریپدرشرابهقتلمی رساند.پسازاینماجرا،ترس،وحشتونفرتوجوداو

افتد،امادرپایانداستان،زمانیکهدرمییابدبارانی


رفتهبهفکرانتقاممی

گیردورفته

رافرامی
بستهاست،دچارتردیدمیشود.

تریهمانمردیاستکهمدتهااستکهبهاودل

خاکس
چندانبهشرحوتوصیفخصوصیاتظاهریشخصیتها

نویسندهدرداستانخاکستری 
نپرداخته است ،بلکه در تمام داستان به شرح حاالت ذهنی شخصیت و ماجرای انتقامی
میپردازدکهدرذهندارد.

حاالمیر فتکهاوراببیند؟شاید.شایدهمازپشتسرکارراتمامکند.اسلحهرااز

«
طورباشدکهدیدهبود.جلومیرود.


کیفبیرونبیاوردودریکلحظهازپشت،نه،نهبایدهمان
کند،بعداسلحهرابیرونمیآورد.درستدرقلبش.بایدازپهلوبهزمین


چندکلمهصحبتمی
وقتداردنقشه اشرادوبارهبررسیکند.چطوراستهمین

بیفتد(»...مزارعی«.)۳6:۱۳82،
جا،دمدربهکمینبنشیند؟نه،بهترینجاهماناستکهقبالًنشانکرده.بهقدرکافیتاریک
ازماشینبیرونمیرودبهاونزدیکمیشود»(همان)۳8-۳7:

کهدیدهنشود.تاکهآمد،
در داستان خاکستری ،نویسنده بهجای روایتکردن رویدادهای بیرونی ،تحوالت روحی-
روانی شخصیت داستان را رصد میکند؛ یعنی حالت روحی دختری که نمیخواهد باور کند
عاشق قاتل پدرش شده است .در کل داستان خاکستری با نقض ساختار خطی زمان و با
هاییمانندسیالنذهن،تکگوییدرونیوباتلفیقذهنیتبیرونیودرونی


استفادهازتکنیک
پیچیدهایازخاطراتدربسترزمان


(مرکزی)مواجههستیموروایتداستانبهکالفدرهم
کنونی و پیشبینی آینده بدل شده است .شخصیت اصلی داستان از تمرکز در روایت عاجز
است؛زیراذهنیمتمرکزوبسامانندارد.اودربحرانیعاطفیقرارداردوفقطآشفتگیهای

خودرابرمالمیکند.

«نه،حقنداریواردماشینشوی.بایددرراقفلکنم.برگرد.بااوحرفنزن.حتییککلمه.
هقگریهاشگوشنده.


اتنگذار.بههق
نمیخواهددوبارهدربازوانتجایبگیرد.سرشرابرش 
انه

هایترانمیخواهد...بگذارتنهاباشم!مردآراموخمیدهدورشد(»...همان.)۳۹:


نوازش
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پژوهش
۱۹۰

دراینداستانهمچنینباتوجهبهفرازوفرودهایاحساسیکهشخصیتاصلی(دختر)نسبت
طوریکه

به مرد بارانیپوش نشان میدهد ،میتوان به نوعی منحنی عاطفی نیز اشاره کرد؛ به
میبینیم احساسات دختر در ابتدای داستان از عشقی عمیق و دلبستگی شدید به مرد شروع

شود،ولیدرپایانبازداستانبهنظرمیرسدباچرخشیناگهانیبهشهودودرکیابینش


می
نینائلمیشود.

عمیقترینسبتبهمسائلیچوننفرت،عشق،انسانوعملکردهایانسا

داستان غمانگیز یک جنایت هولناک شرح خیاالت و توهمات زنی است که از طریق
گوییهای درونی ،حاالت ذهنی و عاطفی خود را به نمایش میگذارد .شرح این داستان
تک 

هایدرونیازذهنیتمرکزیشخصیتاصلیروایتمیشود«.راوی


هاوواقعیت

مدرنباکنش
رنجوروپریشانذهنکهگویای


هایمزارعیزنیاستتنها،روان

ندبیشترداستان
داستانمان
نوعیشخصیتمنفعلاست.بابازنماییمکنوناتقلبیشخصیتوتمرکزبربازتابرویدادهادر
ذهن شخصیت میتوان گفت که شخصیتها در داستانهای مدرن موجوداتی گرفتار چنبرۀ
احساساتمتناقضهستند»(پاینده.)75:۱۳۹۱،
صورتمنحنیعاطفینمایانمیشود:


ایناحساساتمتناقضدرروندداستانبه
قضیه ایکهدراولبایکنگاهسادهوطبیعیشروعشد،امابعدریشهپیداکردوجدیو
« 
جدیتر شد تا باالخره آنچه نباید بشود ،شد و این جنایت غمانگیز و هولناک اتفاق افتاد»...

(مزارعی.)7:۱۳82،
مخاطب از آغاز داستان در جریان ،فرازوفرودهایی از احساسات و دلبستگیهای شدید
راوی به مرد قرار میگیرد و رفته رفته تا پایان داستان این عواطف کمرنگشده به تنفر و
انزجارمبدلمیشود.
ساسکردمچشمهایشبه

« اولنگاهمانبرایلحظۀکوتاهیدرهمگرهافتاد؛تااینکهاح
منچیزیمیگویند.

آن شب ،وقتی آمد ،بعد از اینکه مرا نوازش و نیایش کرد ،لبهایم را روی لبهایش
گذاشتم»(همان،) ۱۰-7:اماپایانداستان،نوعیبحرانعاطفیوعدمدلبستگیوحتیتنفر
زنازمردرانشانمیدهد:

زودیبهقدری


قدردردناکشود،امابه

تواندآن

دناومی
اوایلنمیتوانستمباورکنمکهدی

«
دچارعجزوناامیدیشدمکهدرتماممدتگریهمیکردم»(همان.)۱۱:
شدتاحساستنهاییمیکردم»(همان.)۱۱:

هیچچیزمثلقدیمنبود.به
« 
« تا اینکه یک روز در رستورانی با او قرار مالقات گذاشتم .او مثل همیشه خوشتیپ و
جذاببود.بعدازسالمواحوال پرسینشست.صندلیمنواوخیلیبههمنزدیکبود.مندر
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چشمانشخیرهشدهبودم،امااونگاهمنمیکردوحتینفهمیدکهچگونهچاقورابرداشتمو
درشکمشفروکردم.بعدازفروکردنچاقوآنجاراترککردم»(همان.)۱2-۱۱:
چنانکه مشاهده شد ،در تمامی نمونههای فوق ،نویسنده با بهرهگیری از تکنیک جریان

سیال ذهن و شرح غیرمستقیم احوال شخصیتها ،تصویری از یک زن تنها ،منزوی و
شکستخورده بهدست میدهد که خواه و ناخواه از سوی شخصیت مرد مورد تعرض قرار

هاسرانجامزمینههایالزمرا


کههمۀایننابرابری

صورتی

شود؛به

گیردوحقوقاوپایمالمی

می
برایایجادتنهایی،بیگانگیوجداییزنازاجتماعفراهمکردهاست.
 .2داستان کوتاه به منزلۀ طرحوارهای کمینه
داستان کوتاه غنایی ،طرحوارهای است که با استفاده از کمترین واژهها و با اتکا به بازنمایی
تصویری و نمادین احساسات شخصیتها القای معنا میکند و خواننده را تحت تأثیر قرار
میدهد(نک:پاینده.)۱8۹:۱۳۹۱،درواقع«نویسندهبهتوصیفموقعیتیخاصبسندهمیکند

باننیاوردهاست،بهفراستدرمییابد.نتیجۀاینطرز

وخوانندهآنچهراکهراویداستانبهز
داستاننویسی ،داستانهای کمینهای است که در آنها وقایع متعدد و مرتبطشده با منطقی

علتومعلولیوجودنداردواصوالًپیرنگچندانبسطدادهنمیشود»(همان.)۱8۳:نتایجیرا
کهمدرنیتهبرایانسانمعاصربهارمغانآورد،جزسردرگمیاخالقیورهاییانساندروادی
بیمعنا و مهملماندن خطری است که در برهوت
یأس و ناامیدی نبود .به اعتقاد گیدنز « ،
اخالقیدورانمدرن،هویتشخصیوحتیانگیزۀزیستنراتهدیدمیکند،اماازآنجاکهاین

مسائل بهطور کامل سرکوب نشدهاند ،اکنون بهصورت واکنشهای مخالف به مدرنیته تجلی
).داستاننویسانمعاصرباتکیهبرهمینموضوعاتمهم،

مییابند»(نک:گیدنز22۱:۱۳85،

ایاشارهمیکنند


طورغیرمستقیمبااستفادهازجمالتکوتاهوموجز،بهاپیزودهایناگفته

به
انباشدیاحتیآنهارانادیدهبگیرد.

کهذهنخوانندهممکناستازدرکمستقیمآنهاناتو

هایکوتاهمدرنمیتوانبهانزواوتنهایی


هادرداستان

ازنتایجسردرگمیشخصیت
همچنین«
آنها اشاره کرد که امنترین پناهگاه آنها برای رهایی از اجتماع و مسائل اجتماعی است.

درواقع نویسندۀ مدرنیست با بهکارگیری شیوهای بدیع از طریق بازگویی جزئیات عینی و
محسوسیکوضعیت،یکحالتذهنییاعاطفیپیچیدهرامتجسممیکند.اینهماناصلی
پیوندیعینیمینامد»(همان.)۱78:۱۳۹۱،


استکهشاعرمدرنیستتی.اس.الیوتآنراهم
داستانغمانگیزیکجنایت

توانبهداستانهایماهیو


ازنمونهکاربردهایاینتکنیکمی
هولناک اشاره کرد .در داستان ماهی ،نویسنده بهجای آنکه به توضیح روشنی در مورد اصل
ماجرابپردازد،ازطریقتوصیفماهیدر تنگوشرایطآنطرحوارهایکمینهآفریدهاست.

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۱۹2

کهبه طورمستقیماحساساتوعواطفشخصیتاصلیسخنیبهمیاننیامدهاست.در
چنان 

ای نداستانباتوجهبهتوصیفماهیدرونتنگوبازگوییجزئیاتعینیومحسوسازتنگو
همپیوندیعینی»رامشاهدهکرد.دراین
ماهیورنگقرمزکدرآندرداستانمیتواننوعی« 

تکنیکنویسندهبابیانوشرحجزئیازوضعیتماهیدرونتنگاحساسخاصیرادرذهن
شدنخوانندهازافکاردرونیزنمیشودکهنشانگردنیای

خوانندهمتبادرمیکندوموجبآگاه
تاریکوتنهاییزنوبی انگیزگیاوبرایزندگیاست،امادرادامهباخواندنمتنداستانوبا

رسیدگیهایی که زن به ماهی میکند ،میتوان به احساسات و تصمیم واقعی وی پی برد و

میتوانحدسزد.آیندۀزن،رهاییازتنهاییویافتنشریکجدیدبرایزندگیاست.

اترادوستنداری؟چطورمیتوانیازشبگذری؟مگهآدماز


مادرتلفنکرد:مگهتوبچه
«
بچهاش می گذرد؟ من رو ببین که سی سال سوختم و ساختم ،اما بچههامو ول نکردم»

(مزارعی.)44:۱۳82،
هاتغییریدروضعیتماهیدیدهمیشود:


تأثیرآنمالمت
بامالمتهایمادرو

« روزبعدازکارکهبرگشت،پیشازهرچیزینگاهیبهتنگماهیانداخت،لبخندیبر
صورتشنشست.ماهیباحرکاتبدنشبهاوخوشآمدمیگفت.بهطرفتنگرفتوجفتی

راکهبرایشخریدهبوددرآبانداخت»(همان.)45:
صورتطرحوارهایکمینهاستکهنویسندهدر

تانغمانگیزیکجنایتهولناک  
نیزبه

داس
اینتکنیکفقطباذکرواقعیتهایبیرونیجزئیومحدود،باکاربستحداقلیواژگانازطریق

شیوۀذهنیتمرکزیخوانندهرادرجریانافکاروحاالتروحیشخصیتاصلیقرارمیدهد.

دراینتکنیکبا استفادهاز عنصرهمپیوندیعینی،خوانندهبار عاطفیخاصیازشخصیت
پستالسیاهوسفیدیکهزنخریدهبود،بعداز


.درداستانزمانیکهکارت
اصلیرادرمییابد
یکهفتهتغییررنگپیداکردهوزردرنگشدهبودوهمچنینبهزمانیکهانگشتانزنومرد
مهجا تاریک می شود و هجوم سرمای شدید که همه جا را فرا
میخواهند به هم برسند ،ه 

میگیرد،اشارهمیکند.

دستمرادرازکردمودستشراگرفتم،اماهمینکهانگشتهایمانبههمرسیدوفلز

«
سردوزردرنگحلقه هایمانباهمتماسپیداکرد،ناگهاناطرافمراتاریکیمطلقفراگرفتو

هایریزونوکتیزازاطرافبهسویم


منهجومآوردوبارانتندیازسنگ
سرمایشدیدیبه
پرتابشد»(همان.)۱۰:
اندوزنداردکمکمازآن


هایشکجشده

پستالزردشدهوگوشه

یکروزدیدمرنگکارت
«
محومیشود»(همان.)۱۱:


بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی ۱۹۳


هایفوقچنانکهمشاهدهشد،نویسندهباکاربستکمترینتعدادواژگانو


درهمۀنمونه
هایبیرونی،تنهایی،رهاییوسردرگمیزنانیرابهتصویرمیکشدکهدرعصر


بیانواقعیت
ترمیشود.


معاصرهمچنانازسویجامعهمردانگسترده
 .3داستان کوتاه بهمنزلۀ توصیف ساحتی خوابگونه
مدرنبهمنظورپیچیدگی

آمیزیخیالوواقعیتیکیازروشهاییاستکهنویسندگان 


درهم
دراینداستانهاوهمو

وفوراستفادهمیکنند«.


کردنداستانخودازآنبه
بیشترومعماگونه
شوندوخوانندهاحساسمیکندبخشیاز


واقعیت،عینوذهن،متناوباجایگزینیکدیگرمی
ستی؛بهگونهایکه

داستاندرفضاییرئالیستیشکلگرفتهوبخشیدیگردرفضاییسوررئالی
خواننده نمی تواند کامالً مطمئن باشد که آیا توصیفی از دنیای مشهود و آشنای روزمره را
میخواندیاشرحیازیککابوسباورنکردنی»(پاینده.)۱۹۱-۱8۹:۱۳۹۱،مهرنوشمزارعیبا

بهرهگیری از این تکنیک در فن داستاننویسی مدرن ،پیوسته میکوشد کابوسی را که زنان

اند،بهخوبینمایشدهدونشاندهدزندگیدرنگاهیکزنفقط


عصرمدرندرآنگرفتارشده
گردابیازکابوسووحشتاستکهبربسترواقعیتهایروزمرهرخدادهاست.

داستانغمانگیزیکجنایتهولناک»بیانگرروایتی

غریبهایدراتاقمن»و«
دوداستان« 
است که برخالف داستانهای رئالیستی فقط به رویدادهایی میپردازد که در بیداری رخ
بامحوریتوقایعیکابوسواروباورناپذیر،ولیدرزمانومکانی

میدهند.داستانکوتاهمدرن«

رود.اتخاذاینتکنیکبهنویسندهمجالمیدهدبااینتکنیک،


معمولیوباورپذیربهپیشمی
سوبهضمیرخودآگاهمربوطمیشود

وبیداریرامیکاود؛قلمرویکهازیک

ساحتیبینخواب
هایناخودآگاهوازتلفیقیازواقعیتوکابوسزمینهای


هاوانگیزه

وازسوییدیگر،بههراس
مناسببرایپرداختنبهمعضلیآشناودرعینحالغریبایجادکردهاست»(پاینده:۱۳۹۱،

.)4۳۳-4۳2
کهنقدکشمکشهایدرونیواحساساتوعواطف

تانغمانگیزیکجنایتهولناک

درداس
زنیاست،نسبتبهمردی،شروعداستان،شرحیازدلبستگیهایاوبهمرددراولیندیداروی

و آشنایی با همدیگر و دلبستگیهایی که داشتهاند را روایت میکند .شرح داستان در ابتدا
گونهایاستکه گوییدرعالمواقعیتاتفاقافتادهاست،ولیدرمیانواقعیتذهنیاتزن
به 

رسیممتوجهمیشویمکهداستان،


کهبهپایانداستانمی

صورترؤیاگونهنموددارد.زمانی

به
پروریهای


هایعاطفیوخیال
گوییهایدرونیوتالطم
گونۀراویبااستفادهازتک 


شرحخواب
اواستکهنویسندهبااستفادهازاینتکنیک،نوعیحاکمیتخیالبرواقعیترادرداستانبه
نمایشمیگذارد:
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پژوهش
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« بعد از آن بود که رؤیاهایم شروع شدند .چیزی بین خواب و بیداری .چشمهایم را که
دیدمبریکجایمرتفعدروسطیکمعبدبزرگباسقفیبلندنشستهام


بستمخودمرامی

می
شد.بدنمآنقدر


بووغلیظیبلندمی

رازیرنظردارم.ازدوروبرمبخارهایخوش
وهمۀاطرافم
کردمهرلحظهبخواهممیتوانمپروازکنم»(مزارعی.)8:۱۳82،

سبکبودکهفکرمی
همانطور که در داستان مالحظه میشود ،برخی رویدادها واقعی نیستند ،بلکه شرح

احساساتزنیهستندکهدرعال مخیالورؤیاپروراندهشدهوخوانندهباخواندنچندصفحه
ازداستانمتوجهتقابلواقعیتبیرونیوافکاررؤیاگونۀشخصیتزنمیشودکهدرساحتی

تعبیررؤیاهایشیرینبهکابوسهایراوی،نشانگرسردشدنروابط

بینخوابوبیداریاست .
بین آنها است .شایان ذکر است در اینگونه داستانها« ،نویسنده با تصویر کشیدن رؤیاها،
رنجوریوضدقهرمانبودن


هایذهنی،شخصیتاصلیداستانبهنمایشروان
کابوسهاوتداعی

او که از مشخصههای شخصیت اصلی داستانهای مدرن است ،میپردازد و خواننده پس از
ندهنهواقعیت،بلکهانعکاسهراسها

شودآنچهمیخوا


خواندنچندصفحهازداستانمتوجهمی
وآرزوهایکامنیافتۀشخصیتاصلیدررؤیاهایشبودهاست»(پاینده.)۳۳-۳۰:۱۳۹۱،
آنشببعدازمدت هادوبارهدررؤیاهایمدیدمش.درپایآنجایگاهبلندنشستهبودمو

«
انتظاراورامیکشیدم .هیچچیزمثلقدیمنبود .تاجگل،رویسرمپژمردهشدهبود.بیشتر

هایشریختهبود...لباسحریرمپارهپارهبود(»...مزارعی.)۱۱:۱۳82،


برگ
رومیشود


ایروبه

،زنهنگامبلندشدنازخوابباصحنه
غریبهایدراتاقمن
درداستان 
راحتیواقعیتراازغیرواقعیتتشخیصدهد.واقعیتوخیالدرهمآمیخته و


تواندبه

کهنمی
تفکیک ناپذیراست.زنبابیدارشدنشازخوابوگشودنچشمخوددراتاقخواببهتصور

خویشازحضورمردغریبه ایدرکنارخودهراساناستونوعیاحساسترسوناامنیدر

شود.درپایانداستانمیبینیمزنبدوناینکهعلتیبیانکند،درماندهو


وجودوینمایانمی
درکنارمردبهرختخوابمیرود.دراینداستان،نویسندهبابیانوضعیتهراسانزنو

بهناچار

تنها آنچه از انعکاس رویدادها در ذهن شخصیت زن در داستان بیان میشود ،کانون توجه
هایداستانهایمدرن


گیرد.اینتکنیکنویسندۀمدرنیستازجملهویژگی

خوانندهقرارمی
محسوبمیشود.

بهطرفچپکهچرخیدم،گرمیجسمیرازیربازویراستماحساسکردم.چشمهایمرا

«
ایافتادکهدرکنارمودرفاصلهاینزدیکخوابیدهبود.


بازکردم.ناگهاننگاهمبهصورتغریبه
صورتممماسصورتشقرارداشتوباهردم،گرمینفسشرابهدرونمیبردم»«.ازجایم
ی ارادهبهطرفدراتاقدویدم.دستگیرۀدرراباشدتپیچاندم،اماتکانینخورد.
بلندشدموب 
نفسمازوحشتبهشمارهافتاد»(مزارعی.)4۰:۱۳82،

بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی ۱۹5


 .4زاویۀ دید محدود ،برجسته و معطوف به انعکاس احساسات درونی شخصیتها
هدفیکهداستاننویسانامپرسیونیستدنبالمیکنند،توجهویژهبهذهنیت

ازنظرفرگوسن«،
منحصربهفرد شخصیتهای اصلی داستان است .بههمین دلیل ،برای روایت داستان خود از

کنندیااینکهروشذهنیتمرکزی


شخصاستفادهمی

داستانیواززاویۀدیداول

منظریدرون
را انتخاب میکنند» (فرگوسن به نقل از پاینده .)284 :۱۳۹۱ ،چنانکه «تمام وقایع پس از
هاومتأثرشدنازاحساساتاوبهخوانندهعرضهمیشود»


عبورازفیلترذهنیکیازشخصیت
(پاینده.)285:۱۳۹۱،
همچنین فرگوسن معتقد است« :در داستان کوتاه امپرسیونیستی ،حتی بیش از رمان
امپرسیونیستی،نویسندهخودرادرونداستانپنهانمیکندوکلداستانراازتجربۀذهنی
اندبااستفادهازروایتاول شخصیابه


هاپذیرفته

هاازرویدادهاوتأثیریکهازآن

شخصیت
تعبیر هنری جیمز «ذهنیت مرکزی» بیان میکند .این تأکید بر ذهنیت ،بهناچار بر
مایههای داستانهای مدرن مانند انزوا ،انحراف ،تالش برای هویتسازی و یکپارچگی
درون 

شخصیتتأثیردارد»(فرگوسن.)۱5:۱۹82،
دیدگاهیازاویۀدید،روشنویسندهرادرروایتداستاننشانمیدهد«.دیدگاهمیتوانداز
نوعدانایکلنامحدود(سومشخص)،دانایکلمحدود،دانایکلنمایشی،اولشخصودوم
شخص ،تکگویی درونی و بیرونی باشد» (بینیاز« .)78 :۱۳87 ،نویسندگان داستان کوتاه
مدرنترجیحمی دهندازراویسومشخصدانایکلیادانایمحدوداستفادهنکنند؛زیراراوی
دانایکل،رفتارشخصیتهاراداوریمیکندولذتتفکروکشفراازخوانندهسلبمیکند.

گوییهایدرونی
رمستقیمشنوندۀتک 

هایمدرن،خوانندهبهطو

ازاینرودربسیاریازداستان

گوییها را قضاوت کند»
شخصیت اصلی میشود و هیچ راویای در کار نیست که این تک 
(پاینده.)25:۱۳۹۱،
مهرنوش مزارعی با استفاده از تکنیکهای رایج جریان سیال ذهن و تکگویی درونی
دمیسازدوشرحیغیرمستقیماز
شخصیتها،زاویۀدیدراعموماًدرداستانهایخودمحدو 

احوالدرونیشخصیتهاارائهمیدهد.

ها،زنبه عنوانشخصیتاصلیداستان،ابتدابااستفادهازجریانسیالذهن


دراینداستان
و تداعی معانی و مرور آشفتۀ خاطرات گذشتۀ خود ،خواننده را در جریان حوادث پیشینو
گوییهایدرونی
گیریازتک 


دهد؛آنگاهبابهره

وحیخودقرارمی
عواملمؤثردرایجادتأمالتر
نیز حاالت روحی خود را که مجموعهای از تنهاییها ،سردرگمیها و افسردگیهای اوست،
غریبهای در اتاق من و داستان غمانگیز یک جنایت هولناک را
نمایش میدهد .داستانهای  
شخصیتاصلیداستاندانستکهدرآنهابااستفادهاز

میتوانشرحذهنیاتوحاالتروانی
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گوییخوانندهرادرجریانعواطفوافکارشخصیتاصلیقرارمیدهد.تمامماجرای


شیوۀتک
داستانپسازعبورازذهنراوی-کهاغلبشخصیتاصلیداستاناست-موجداحساساتیدر
خوانندهمیشود.

در این داستانها ،نویسنده (ح ضور) خود را پنهان کرده و کل روایت را از منظر درون
کندتااستنباطذهنیشخصیتهاازرویدادهارانشاندهد.راوییاشخصیت


داستانبازگومی
اصلی در این داستان ،زنی تنها است که با بیان آنچه در ذهن دارد ،داستان را روایت و به
نمایشمیگذاردو«خوانندهرابایکتجربۀواحدبرحسبیکحالتذهنیبهخودمعطوف

میکند»(پاینده.)۱75:۱۳۹۱،

«محدودشدنزاویۀدیدبهادراکهاوتأمالتیکشخصیتغالباًباریکبینوزودرنج(چه
شخصیاازطریقذهنیتمرکزی)وبرجستهشدناینزاویۀدیددر


ازطریقزاویۀدیداول
هاواحساساتشخصیتیرابهنمایشمیگذاردکهباجهان

فرایندروایت،خودبهخودنگ 
رش

پیرامونخویشدرتعارضقراردارد»(پاینده.)286:۱۳۹۱،
« اول من به او نگاه کردم .البته زیاد هم مطمئن نیستم .شاید هم او شروع کرد .خیلی
یکازماپیشقدمشد»(مزارعی.)7:۱۳82،


مشکلاستبهیادبیاورمکدام
نویسندهدرایندوداستانباانتخابایننوعزاویه،راویزنراکهشخصیتاصلیداستان
است،درمرکزحوادثقرارمی دهدوتمامرویدادهاییراکهبرایشپیشآمدهاستاززبان

صورتحدیثنفسدرداستانروایتمیکند.هرآنچهزنبیانمیکند،مبینافکارو


خودشبه
عواطف درونی او است .در داستانهای خاکستری و ماهی ،زاویۀ دید از نوع سوم شخص،
ذهنیتمرکزی(دانایکلمحدود)است.

در داستان خاکستری ،مخاطب به ذهن شخصیت اصلی داستان (دخترک) وارد میشود.
همریختۀ دخترک کانون توجه قرار میگیرد و او است
برای خواننده این ذهن آشفته و به 
(خوان نده)کهازحاالتدرونیوذهنیشخصیتاصلی،احساسناراحتیوتردیددرعشقبه
مردبارانیپوشیاتنفرازویرادرکمیکند.
حاالمی رفتکهاوراببیند؟شایدهمازپشتسر،کارراتمامکند.اسلحهراازکیف

«
شدکهدیدهبود.جلومیرود.چند

بیرونبیاوردودریکلحظهازپشت،نه،نهبایدهمانطوربا

کلمه صحبت میکند ،بعد اسلحه را بیرون میآورد .درست در قلبش .باید از پهلو به زمین
اشرادوبارهبررسیکند.چطوراستهمینجا،دمدر


وقتداردکهنقشه
بیفتد»(همان«.)۳6:
بهکمینبنشیند؟نه،بهترینجاهماناستکهقبالًنشانکرده.بهقدرکافیتاریک.تاکهآمد
از ماشین بیرون میرود ،به او نزدیک میشود و تیراندازی میکند .نه ،نه ،خودش را معرفی
میکند»(همان.)۳8-۳7:


بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی ۱۹7


نیزشیوۀروایتازطریقراویسومشخصوذهنیتمرکزی،خوانندهرااز

درداستانماهی
افکارآشفتهوآالمذهنیزنآگاهمیکند.

به جزاو،ماهیتنهاجنبندۀاتاقبود.جفتماهیدوهفتۀپیشمردهبود.وقتیمشغول
«
کاریبود،ماهیازداخلظرفبهاوزلمیزد»(همان.)44:

 .5نقش پیرنگهای حذفی و استعاری در داستان کوتاه مدرن
طورکهپیدااست،درداستانهایمدرنامپرسیونیستیبرخالفداستانهایسنتی،به


همان
رعایتاجزایساختاریپیرنگتوجهنمیشود.بههمینسبباستکه«غالباًنمیتوانوقایع

داستانهای امپرسیونیستی را به سهولت یعنی منطق علت و معلولی به هم مرتبط کرد و
خالصهایازآنبهدستداد»(پاینده.)287:۱۳۹۱،براساسنظریۀفرگوسن،مادونوعپیرنگ
داریم .۱ :پیرنگ حذفی؛  .2پیرنگ استعاری« .در روش نخست ،نویسنده برخی رویدادها را
حذف می کند و در روش دوم ،رویدادهای نامتناظر یا ناساز که با بقیۀ وقایع در داستان
همخوانیندارند،جایگزینعناصرحذفشدۀپیرنگمیگردند .فرگوسنروشاولرا«پیرنگ

حذفی»وروشدومرا«پیرنگاستعاری»مینامد(همان.)288:فرگوسنمعتقداست«:در
تراستازداستانهایکوتاهپیشینویارمان


حوزۀپیرنگ،داستانکوتاهمدرنبسیارمتفاوت
هاتأکیدبرکنشبیرونیوانفصالآنازتفکرواحساساتشخصیتهامدنظربود.در


کهدرآن
داستانهایامپرسیونیستیتفکر،عواطفواحساساتشخصیت،رویدادهایحقیقیوراستین

پیرنگ هستند و همین امر سبب ابهام در این داستانها انتظارات روزافزون نویسنده از
مخاطبانشاستکهفرضرابراینمیگذاردکهمخاطبمیتواندمواردمفقودشدۀپیرنگرا

یشبینیپیرنگازهربخشازداستان،مشخصۀبارز
خوددریابد.حذفمواردیاعناصرقابلپ 
داستانکوتاهدراواخرقرننوزدهمواوایلقرنبیستماست»(فرگوسن.)۱6:۱۹82،
 .5-1پیرنگ حذفی
کارگرفتهشدهاند.دراین

درداستانهایمزارعی،پیرنگبهسبکوسیاقمدرنیستیخودبه

عناصرمتعارفوشناختۀپیرنگسنتیمانندمقدمهچینی،

هامؤلفههاییمانندحذف


داستان
گشایی،بیتوجهیبهعلتواسبابوقوعحوادثوهمچنینارائهندادنپیشینۀ

گرهافکنیوگره

روشنازشخصیتهاوعدمذکرنویسندهازبرخیرویدادهاموجبتحققپیرنگحذفیشده

است .در حقیقت ،مزارعی با بهرهگیری از انواع پیرنگهای حذفی و استعاری میکوشد که
پاخیزد؛چنانکه

طورغیرمستقیمبهمسئلۀحقوقزناندرجوامعمدرنودفاعازآن 
هابه


به

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۱۹8

گویی حذف یک پیرنگ ،نمایندۀ حذف شدن حقی از حقوق زنان است که انسان مدرن با
کوششودرایتخودبهاینحقوقمحذوفپیخواهدبرد.
طبق نظر فرگوسن ،کارکرد پیرنگ حذفی در داستانهای کوتاه امپرسیونیستی را زمانی
میتوان بهتر فهمید که بکوشیم این داستانها را با پیرنگ کامل (مانند داستانهای سنتی)

بازنویسی کنیم .به قول فرگوسن« :خواننده هنگام خواندن داستانهای مدرن دارای پیرنگ
هایفرضیاینداستانهارابههموصل


عناصراصلیپیرنگ
حذفیمانندکارآگاهیاستکه 
میکند تا صورتی معقول و فهمیدنی به پیرنگ فعلی آنها بدهد .دادن «صورتی معقول و

گیریروایتیمیشودکههرگزدر


هایامپرسیونیستیسببشکل

داستان
فهمیدنیبهپیرنگ»
خود این داستانها بهطور کامل گفته نشده است .بدین ترتیب ،داستان کوتاه مدرن با
کندکهمتنواجدارزشهایادبیباید


کارگیریصناعاتامپرسیونیستی،همانکاریرامی

به
بکند:بیانغیرمستقیمامربیانناشده»(پاینده.)2۹۱:۱۳۹۱،
نمونۀ کاربرد این نوع پیرنگ را که برخی رویدادها ذکر نمیشود در داستان خاکستری
توانمشاهدهکرد.دراینروشباتوجهبهشروعبیمقدمهوروایتگنگداستانوازاینکه


می
راوی از بیان صریح و بیپرده اصل داستان امتناع میورزد و با اشارات گذرا در بیان وقایع،
هاارائهدهد،خوانندهرادرابهامباقیمیگذارد.از


آنکهتوضیحاتالزموروشنگریدربارۀآن

بی
کند،اماعلتآنرابیاننمیکندوفقطازانگیزهوتصمیمدختربرایکشتن


قتلپدریادمی
شود.درپایانداستانهمینتصمیمبهطرزنامشخصیرهامیشود.


پوشصحبتمی
مردبارانی
همۀاینموارددرداستان هایسنتیاپیزودهایمهمیازپیرنگاستکهدرداستانبدان

پرداختنشدهوحذفشدهاست.ایناپیزودهارامخاطبباتوجهبهشرایطشخصیتاصلیو
هادرحالیکهسرگرم


دراینروش،شخصیت
اشاراتگذرایاومیتوانددرذهنخودبسازد«.

هایدرونیخودهستند،الیه هایمختلفذهنشانراکهبیشتردرتضادبایکدیگر


کشمکش
است یا به نوعی در تعارض فرد با خودش است ،نمایان میکنند که این روش نیز از دیگر
ویژگیهایداستانمدرناست»(پاینده.)2۱2:۱۳۹۱،

دستی اش پدر را کشته بودند ،اعتراف کرده بود :اعدام انقالبی یک

«باالخره ،آنکه با هم
خائن»(مزارعی.)۳7:۱۳82،
دهای؟ چرا کنار نمیروی؟ باید فرار کنم .نه
«نه ،نه ،جلو نیا! چرا جلوی ماشین ایستا 
خواهمباتوروبهروشوم»(همان.)۳۹:


نمی
در داستان ماهی نیز برخی از پیرنگهای اصلی داستان حذف شده است :چرا زن تنها
است؟چرافرزندانخودراترککردهوعلتجداییازهمسرشچیست؟یاعلتپاسخندادنبه

کردنها از دیگر ویژگیهای بارز
کردنها و معماگونه 
تلفنهای مادرش چیست؟ این حذف 


بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی ۱۹۹


داستانهای امپرسیونیستی است در جهت هدف نویسنده که فعالکردن ذهن خواننده و

مشارکتویدرداستانمدرنیستیاست.ازسویدیگرسببمیشودتوجهمخاطبازدنبال
کردنوقایعبیرونیبهدنیایدرونشخصیتاصلیمعطوفشود.
 .5-2پیرنگ استعاری
هاییکهواجدپیرنگاستعاریهستند،درحقیقتدرحکماستعارهای


سطحظاهریداستان
هایژرف ترکهمضامینمهمیرادرارتباطباهستیانسان،روابطومناسبات


استبرایالیه
بینینمیکندیارویدادهایی


کند.دراینروش،رویدادهاییکهخوانندهپیش

انسانیو...افادهمی
که با روند منطقی داستان همسو نیستند ،جایگزین عناصر حذفشدۀ پیرنگ میشوند .به
مجموعهای از ایماژها یا رخدادهایی که غالباً

عبارتی میتوان گفت در اینگونه داستانها «
کماهمیت یا نامرتبط به نظر میرسند ،در داستان گنجانده میشوند که درواقع متناظر یا

همعرضباوقایعیدرپیرنگفرضیداستانهستند»(پاینده.)2۹5-2۹۱:۱۳۹۱،

مزارعیدرداستانهایخودازاینتکنیکرواییبهرهجستهاست.بیگانگی،تنهایی،انزواو

هایمختلفبهآنهاپرداخته


هایاینآثاراستکهنویسندهدرقالبپیرنگ
هراسازدرون 
مایه

،آنچهدرسطحرویینداستانرخمیدهداز

غریبهایدراتاقمن
است؛برایمثالدرداستان 
ینقراراست:زنیکهدرحالتخوابوبیداریاست،ناگهانمردغریبهایرادرکنارخوددر

ا
رختخوابمشاهدهمی کند.زنازمشاهدۀمردسختهراساناست.ناگهانچشمشبهتلفن

کند،امادرنهایتناگزیرمیشودبنابرشرایطزندگی

میافتدوفوراًازپلیستقاضایکمکمی

هایخودرامیگشاید،بهآغوشمردغریبهبازگردد.


دهنگامیکهمردبیگانهدست
شخصیخو
جابهپایانمی رسد.شرحداستاندرفصلزمستانوهوایبیرونسختتوفانی


داستانهمین
است .تمام شرح واقعیتهای بیرونی ،جنبههایی از پیرنگ استعاری داستان هستند که افکار
استعارینشانمیدهند.

آشفتۀزنرابهطور

غریبهایدراتاق
هایاصلیداستانهایمدرنیستیاست.داستان 


گرایییکیازویژگی

تجربه
من  ،شرح زندگی نویسندۀ زن مهاجر ایرانی است که از نظر فرهنگی و ارزشهای سنتی
تفاوتهایی میان فرهنگ ملی او و فرهنگ غریب مغربزمین هست که بدان گرفتار شده و

ضرورتتنبهغربتدادهاستودرکشورمیزباندرپیلهایازتنهاییوبیگانگیخوداز


به
برد.نویسندهدراینداستانرویدادهاییرابیانمیکندکهباروندمنطقی


جامعهبهسرمی
داستان همسویی ندارد و این خواننده است که با احساسات خود و پیرنگهای استعاری یا
موجوددرداستانوازالیههایپنهانداستانآگاهیمییابدوبههدفاصلینویسنده

نمادین 
پیمیبرد.
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دراینداستان،رویدادهاییمانندلبخندیکهمردبهزنمیزندواینکهمردبیگانهاورابه

کند،گویایفرهنگبیگانهایاستکههرچندبهآنپناهبردهاست،با


آغوشخوددعوتمی
هایجامعۀزادگاهزنمتفاوتاست.مرداوراباآغوشبازمیپذیردوزنهم


هاوسنت

ارزش
ناچاربرایادامۀزندگی،وضعیتموجودرامیپذیرد.نویسندهباروایترویدادهایظاهریو


به
هایدرونیوذهنیووضعیتآشفتهوبیقرارشخصیت


هایبیرونیبهبازگوییواقعیت

واقعیت
زنکههیچهمسوییبارویدادهایبیرونیندارد،میپردازدواینخوانندهاستکهباتأملدر
جزئیات ظاهراً نامرتبط در داستان به نمادینبودن و کارکرد استعاری آنها پی میبرد .این
تداعیهای معانی ،از جذابیت های داستان امپرسیونیستی است که خواننده را مجاب میکند
همهچیزمنطقیبهنظربرسد.
بهطرفچپکهچرخیدم،گرمیجسمیرازیربازویراستماحساسکردم.چشمهایمرا

«
ایافتادکهدرکنارمودرفاصلهاینزدیکخوابیدهبود.


صورتغریبه

بازکردم.ناگهاننگاهمبه
صورتممماسصورتشقرارداشتوباهردم،گرمینفسشرابهدرونمیبردم»«ازجایمبلند

شدموبی ارادهبهطرفدراتاقدویدم.دستگیرۀدرراباشدتپیچاندم،اماتکانینخورد.نفسم

ازوحشتبهشمارهافتاد»(مزارعی.)42:۱۳82،
«ازبیرونهنوزصدایتوفانوبادبهگوشمیرسید.ذراتبرفدراطرافمپراکندهبود»
(همان« .)42 :اگر چشمهایش را باز میکرد ،درست در تیررس نگاهش بودم» (همان.)4۱ :
«لبخندی صورتش را پوشاند» (همان« .)42 :صدای آرام نفسهای غریبه با زوزۀ باد درهم
آمیختهبود» (همان.)4۱:
نیزتنهایی،درماندگی،افسردگیوبیانگیزهبودنزنبرایادامۀزندگیدر

درداستانماهی
فرزندشوترکخانوادهراازطریقتوصیفوضعیتماهیدرونتنگمیتوان

کنارهمسرو
دریافت.هرچندنخستممکناستبهنظربرسدتوصیفدقیقماهیوشرایطاوبا پیرنگ
اصلیداستاننامرتبطاست،پسازاندکیتأملمیتواندریافتکهبهشکلاستعاریدرجهت

بسطوپیشبردپیرنگاصلیاست.
به جزاو،ماهیتنهاجنبندۀاتاقبود.جفتماهیدوهفتۀپیشمردهبود.وقتیمشغول
«
کاریبود،ماهیازداخلظرفبهاوزلمیزد» (همان.)44:

دراینداستان،مردنجفتماهیدرواقعاستعارهاستبرایجداییوتنهاییزنیکهاز
رنگشدنرنگ ماهینشانۀدیگریازبیمارگونگیو
همسروفرزندانخودجداشدهاست.کم 

بدحالی او است .کثیفشدن آب تنگ و در پی آن بهسختی نفسکشیدن ماهی نیز نمایانگر
دشواریزندگیبهسببتنهاییوجداییاست.درپایانداستاننیزوقتیزنبرایماهیتنها

بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی 2۰۱


خردوآبماهیراعوضمیکند،درحقیقتبیانگررهاییاوازتنهاییویافتن


یکجفتمی
شریکجدیدبرایزندگیاست.
 .6نقش استعاری مکان و زمان
فرگوسنمعتقداستدرداستانهایکوتاهمدرنیستی،حتی مکان نیزکارکردیاستعاری پیدا
اشکهتشریحجایگاهوقوعرویدادهابهمنظور


هایاولیه

کند.بهاینصورتکهعالوهبرداللت
می
نماییداستاناست،ازداللتیثانوینیزبرخوردارمیشود.بدینصورت،توصیف

ارتقایسطح 
واقع
شودیادرراستایتقویتشخصیتپردازییا


مکانیاجایگزیناپیزودهایناگفتهازداستانمی
کارگرفتهمیشود(نک:پاینده.)2۹8-2۹۱:۱۳8۹،

مایهایخاصبه
القایدرون 

ختنبهفضایداستانوارائۀنمونههایهرچندکوتاهوجزئیاز

مهرنوشمزارعیدرپردا
مکان و زمان در داستانهای خود به سبک داستانهای مدرن ،همواره میکوشد نشان دهد
توانددرتوصیفدرونمایۀداستانمؤثرواقع


چگونهمکانیکداستانیازمانحاکمبرآنمی
شود .در حقیقت مکانی که داستان بر بستر آن رخ میدهد ،جایگاهی است که زن بهعنوان
شخصیت اصلی داستان ،تنهایی ،انزجار و بیگانگی خود را هویدا میسازد .در داستانهای
سازمانندپاییز،برف،توفان،آسمانابری،دانههایبرف،


منتخب،وجودبرخیازعواملزمینه
باد و ...همگی نمونههایی هستند که منعکسکنندۀ فضای حزنآلود و آشفتۀ زن در این
داستانها هستند .نمونهای از برجستهکردن و انعکاس احساس درونی در داستان ،داستان

شیوۀذهنیتمرکزیوازکانوننگاههمین

غریبهایدراتاقمن است.دراینداستانکهبه

شود،نوعیهمپیوندیعینیرانیزمشاهدهمیکنیم.برهمیناساس،هراتفاق


دخترروایتمی
و پدیدهای در داستان همگام با ترس و بیقراری او رخ مینماید و بر وحشت او میافزاید:
«توفانغوغامیکرد.دانههایدرشتبرفبابادبهدروناتاقپرتابمیشد.باعجلهخودمرااز
پشتپنجرهکشیدموبهگوشۀدیگراتاقپناهبردم.پشتمراتاحدامکانبهدیوارچسباندم.
طوریبهآنفشارمی آوردمکهشایددرجاییدریمخفیبازشودومرادرخودپناهدهد.

تمامتنمازترسوسرمامیلرزید»(مزارعی«.)4۱-4۰:۱۳82،ازجایمبلندشدموبیارادهبه
طرفدراتاقدویدم.دستگیرۀ درراباشدتپیچاندم،اماتکانی نخورد.نفسمازوحشتبه
شمارهافتاد»(همان«.)4۰:ازبیرونهنوزصدایتوفانوبادبهگوشمیرسید.ذراتبرفدر
اطرافمپراکندهبود»(همان.) 42:هدفنویسندهدرپستماماینتوصیفاتاززمانوفضای
سرد و طوفانی ،بازگویی و انتقال حاالت درونی و آشفتگی زن و حالت ترس و بیقراری
شخصیتاصلیداستانبهخوانندهاست.درونمایۀداستان،تنهایی،ترس،بیگانگی،اضطراب

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
2۰2

پیوندیبینواقعهایدردنیای

و...وفرایندخوانشاینداستانسفریبهدنیایدرونیاووهم
بیرونی(عینیت)ونیزالقایهماناحساسدرذهنخوانندهاست.
 .7روایت نامتوالی رویدادها
در داستان مدرن ،دیگر مانند داستانهای رئالیستی آغاز ،میانه و فرجام وجود ندارد .معموالً
گسیختهودرهمتنیدهاست

فرجامباابهامهمراهاست.درشیوۀمدرنیستی،توالیداستانازهم
واساساًآنچهاهمیتدارد،واقعهنیست،بلکهتأثیرواقعهدرذهناست.داستانمدرنمحصول
همریختهاند.مدرنیتهدورۀگسست


هایدیریندرآنیکسرهبه

زمانهوذهنیتیاستکهتربیت
وفروپاشیاست(پاینده.)28:۱۳۹۱،
روایت نامتوالی رویدادها از دیگر ویژگیهایی است که فرگوسن در اشاره به داستانهای
مدرن امپرسیونیستی از آن یاد میکند .نویسندگان مدرن با ثبت ذهنیات و سیالن غالباً
غیرارادی و نامنسجم خاطرات شخصیتهای داستان ،ساختاری مبتنی بر نداشتن انتظام و
کنند.بهعبارتدیگر«،نویسندۀ


گونهپیدامی

آفرینندکهزماندرآن،حالتسیال

انسجاممی
مدرنیستکهدرپیبازنماییآشفتگیفکریشخصیتاصلیاستباشیوۀروایتکردنداستان،
توالیزمانرابرهممی ریزدتابااینتمهید،توجهخوانندهرابهوضعیتروانیشخصیتاصلی

معطوفکند»(پاینده.)24:۱۳۹۱:
هایخودگاهبابهرهگیریازاینتکنیکجدید،شخصیتاصلی


مهرنوشمزارعیدرداستان
شتهوحالقرارمیدهد.زنتنهاوبیگانهازهمان

داستان(زن)رادرفضاییمعلقمیانگذ
کندکهدرزمانحالنیزگرفتارآنهااست.گویی

آغازداستاندردهاوخاطراتیرامرورمی
زمان در بخشی از داستان از حرکت خود بازمیماند و حوادث گذشته و حال با هم آمیخته
تیدرهمۀزمانهانمایشدهند.

شوندتااندوهوتنهاییزنمعاصررابهدرس


می
ازمیانداستانهایمذکور،داستانخاکستری جریانسیالذهنراویوتداعیخاطراتی

مربوط به زمانهای دیگر است که گاهی به ذهن او خطور میکند و دوباره به زمان حال
بازمیگردد.

« زنساکتنگاهشرابهزیرانداخت.مردازعشقگفتهبود.گفتهبوددوستشدارد...مرد
باید بداند آنچه را او سالها از دیگران پنهان کرده است .باید بفهمدش اگر میخواهدش به
هماناندازهکهاودوستشدارد.مردنگاهشکردهبود؛بیهیچسخنی.بهاوگفتهبودازآن
بیخوابی(»...مزارعی.)۳5:۱۳82،
همهسال 
بایدفرارکنم.نهاینخاکسترینیست!چهنوازشگرنگاهشمیکند.کناربرو!دورشو!...

«
دستانترابهدورشحلقهنکن.سرشرابرشانهاتنگذار(»...همان.)۳۹:


بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی 2۰۳


 .8لحن و سبک غنایی
هایامپرسیونیستیمیداند؛زیرابه


هایداستان

فرگوسنایجادسبکغناییراازدیگرشاخصه
اعتقاد او این کار سبب القای فضای عاطفی و ویژه به اثر است« .او عمدهترین شگردهای
کارگیریهنرمندانۀواژههاازطریقکاربستصنایعبدیعیکهبیشتر


دستیابیبهاینسبکرابه
در شعر کاربرد دارند و نیز آفرینش قالبهای نحوی یا آوایی خاص بهمنظور ایجاد لحنی
متناسبباموضوعداستانمیداند»(پاینده.)2۹۹:۱۳۹۱،

طورخالصهزبانمیگویند«.ممکناستمستقیماًمتعلق


گفتندرروایترابه
روشسخن
بهنویسندهباشدیاراویانتخابیاو.درزبانازآرایههاییماننداستعاره،تشبیه،نماد،اسطوره،
قیاسو نشانهاستفادهمی شودوممکناستبهایجاز،اطناب،وصف،طنز،زبانمحاورهایو
کناییگرایشداشتهباشد»(بینیاز.)۹8:۱۳87،
ایبهداستانهایاوبخشیده


گیریازاینعنصرزبانیرنگویژه

هایمزارعیبهره

درداستان
و در جهت نمایش تنهایی و انزوای شخصیتها سهم بسزایی داشته است .بهطورکلی در
غریبهایدراتاقمن،خاکستری وداستانیکجنایتهولناک،مزارعیبا
داستانهایماهی ،

کارگیریواژگانیرساوهنرمندانه،ضمنآفرینشقالبهاینحوییاآواییخاصدرایجاد


به
داستانها و با

لحنی مناسب با موضوع داستان و کنشهای درونی هریک از شخصیتها در 
نویسی،رنگوحالوهوایعاطفیومتمایزیرابرایخوانندهروایت


پرداختنبهسبکساده
شدنسبکشدهاستکهمیتواندراینپژوهشبدانپرداخت.

میکندکهموجببرجسته

در ادامه به برخی از موارد کاربست صنایع بدیعی که از اسباب بنیادین لحن غنایی در
هایمزارعیاست،نمونهواراشارهخواهیمکرد.


داستان
 .8-1ایجاز و فشردهسازی
غریبهایدراتاقمن:
نمونههایایجازدرمتنداستان 

« نگاهی به من انداخت و بازوانش را برایم باز کرد .از جایم بلند شدم و در چندقدمی
ایستادم .با تعجب به من نگاه کرد .از بیرون هنوز صدای توفان و باد به گوش میرسید»...
(مزارعی.)42:۱۹۹۳،
درداستانخاکستری:
طورنگاهمنکن.ازپشتماشینکناربرو.نمیخواهددوبارهتورا


کناربرو.دورشو.این
«
ببیند.چهکارمی کنی؟حقنداریواردماشینشوی.بایددرراقفلکنم.برگرد.بااوحرف

نزن(»...همان.)۳۹:

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
2۰4

 .8-2کنایه
«نفسمازوحشتبهشمارهافتاد»(همان.)4۰:
مادرجونتودلسنگداریمگه؟نداریکه.پسچطورمیتونیدوامبیاری؟»(ماهی.)44:

«
«اول نگاهمان تنها برای لحظهای کوتاه و بدون اینکه در من احساسی برانگیزد ،به هم
دوختهمیشد»(همان()7:دوختهشدننگاههابههم:کنایهازخیرهشدنبهیکدیگر).


طورکهبدنهایمانبههمنزدیکشدهبودو


یکروزوقتیکهازکنارمردشد،همان
«
نگاههایمانبههمگرهخوردهبود،دستمرادرازکردمودستشراگرفتم»(همان( )۱۰:گره
خوردننگاههابههم:کنایهازسختبههمنگریستنازرویعشقوعالقه).

 .8-3تشخیص
«توفانغوغامیکرد»(همان.)4۰:
 .8-4استعاره
اگرچشمهایشرابازمیکردم،درستدرتیررسنگاهشبودم»(همان.)4۱:

«
«لبخندیصورتشراپوشاند»(همان .)42:
درهمآمیختهبود»(همان .)4۱:

صدایآرامنفسهایغریبهبازوزۀباد

«
 .8-5حسامیزی
«صدایخشنیازآنطرفتلفنجوابداد»(همان.)4۱:
«باریک،بلندباسبیلپرپشت،موهایسیاه،نگاهسردوبارانیخاکستری»(همان.)۳6:
هایبدنماحساسشمیکردم»(همان.)8:


چیزخوبوشیرینکهباتمامسلول
« 
یک
بودنشراازخاطرهامبرد»(همان.)۱۱:


شیرینینگاهوشادینزدیک
«
تروقویترازبویهرادکلنیاست»(همان .)8:


امابعدهامتوجهشدمآنبووحشی
«
 .8-6تشخیص
«رؤیاهای خوب و لذتبخش از من دور شده بودند که انگار قرنها از آن میگذشت»
(همان.)۱۱:
 .9نمادگرایی
هایداستانمدرنکهآنرابهشعرنزدیکمیکند،نمادپردازیاثراست.آنچه


یکیازویژگی
بهجایتالشبرای
براینویسندۀداستانکوتاهازاهمیتاساسیبرخورداراست،ایناستکه« 
بازنماییاحساساتشخصیت هایداستاندرقالبواژگانانتزاعیومبهم،بتواندهمانعواطف

را برای خواننده با استفاده از تخیل و همسانکردن آنها با نمادهای عینی ،منتقل کند»

بررسیمؤلفههایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعی 2۰5


(مارتین .)۳4 :۱۹87 ،بنا بر تعریف و ویژگیهای نماد ،چندین نماد عمده در داستانها از
خصوصرنگهایبنفش،مشکیوخاکستریونیزپدیدههایطبیعیمانندتوفانو

رنگ 
هابه

برف وجود دارد که تکرارشان به حدی است که بتوان آنها را نماد نامید؛ چنانکه در
غریبهای در اتاق من و خاکستری ،وجود رنگهای خاکستری و قرمز کارکردی
داستانهای  

نمادینپیداکردهاند «.نمادبایدبادقتانتخابشود.درحقیقتبایدبرایمفهومیکهازآن

برگرفته شده ،بهترین انتخاب باشد تا بتواند دریافتی ظریف و هوشمندانه بهوجود آورد»
(فوالدینسب.)2:۱۳86،

رنگ خاکستری :با رنگ خاکستری معموالً اندوه ،افسردگی و ناامیدی تداعی میشود .به
عقیدۀلوشر،رنگخاکستریازنظرروانی«،کامالًعاریازهرمحرکیاگرایشروانی،بدون
آفریناستونهآرامبخش»(لوشر:۱۳۹5،


ست،نهعینی،نهاضطراب
تیرگیاست.نهذهنیا
،کاربردواژۀخاکستریبهتنهاییدرعنوانومکرردرمتنداستاناز

.)74درداستانخاکستری
هاییاستکهعالوهبرمعنایبارانیخاکستری،یادآوراندیشۀروانشناسانازرنگ


جملهواژه
خاکستریاست.خاکستریبودن لباسنمادآمیزه ایازعشقوکینۀمفرطاستکهدراین
هاییمیشوندو


هادچارلغزش

شودوبازگوکنندۀدنیاییاستکهدرآنانسان

رنگتعدیلمی
هاییرادرزندگیتجربهمیکنند،ولیبهمرورزمانازدنیایتاریکگذشتۀخودخارج


تلخی
ایسیرمیکنند.


دنیایروشنوتازه
میشوندوباتغییرافکارخود،در

« خودشاست!قدبلند،باریک با همانبارانیخاکستری.آرامبگیر.حاالست کهازقفسه
سینهبیرونبزنی.اماموهایش!نه،موهایشسیاهوپرپشتنیست.کنارشقیقههاریختهوبقیه

خاکستری»(همان.)۳8:
رنگقرمز:رنگقرمز نشانگر یکشرایطجسمانی بهکاربردنانرژیاست.نبضراسریع
بردوتنفسرابیشترمیکند«.قرمزبیانگرنیرویحیاتی،فعالیت

میکند،فشارخونراباالمی

عصبیوغددیاست؛بنابراینمعنایآرزووتمامشکلهایمیلواشتیاقرادارد.قرمزیعنی

محرک،ارادهبرایپیروزیوتمامشکلهایشورزندگیوقدرتازتمایالتجنسیگرفتهتا

تحولانقالبی.قرمزیعنی«تأثیراراده»یا«قدرتاراده»(لوشر.)86:۱۳۹5،
«قرمزیعنیداشتنآرزوهایبسیار،شوروشوقزندگی،تهوروقدرتاراده»(همان.)254:
درداستانماهی،قرمزیماهینمادیازشوربهزندگیوشرایطبهتربرایزناست .
پستالها،نمادازبینرفتنحس


،زردشدنکارت
رنگزرد:درداستانیکجنایتهولناک
اعتمادوعشقوعالقۀقبلیودرنهایتعملیکردنیکتصمیمجدیداست.
طورکهبدنهایمانبههمنزدیکشدهبودو


شد،همان

کهازکنارمردمی
یکروزوقتی 

«
نگاهایمان به هم گره خورد ه بود ،دستم را دراز کردم و دستش را گرفتم ،اما همین که
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هایمانبههمرسیدوفلزسردوزردرنگحلقههایمانباهمتماسپیداکرد،ناگهان


انگشت
اطرافم را تاریکی مطلق فراگرفت و سرمای شدیدی به من هجوم آورد و باران شدیدی از
رتابشد.شدتضرباتبهقدریبودکهتمام

سنگهایریزونوکتیزازهرطرفبهسویمپ

بدنمرابهدردآوردوکبودیوکوفتگیتامدتهادرتنمباقیماند»(مزارعی.)۱۰:۱۳82،

ریزههانماد
دراینداستان،تاریکینمادیاسوناامیدی،سرمانمادوحشتوترس،وسنگ 

اضطرابوآشوبدرونیاست .
داستانغمانگیزیکجنایت

غریبهایدراتاقمن و
برفوتوفان:برفوتوفاندرداستان 
هولناکمیتواندنمادیازترس،هراسوآشفتگیازاوضاعنابسامانزندگیزنباشند.
درایندوداستان،عواطفدرونیزنبافضایبیرونیکامالًهمساناستوگوییهمزمان
گرفتارسرماییازدرونوبیرونشدهاست.
غریبهایدراتاقمن«:بهطرفپنجرهرفتم،آنراباسرعتبازکردمودستهایمراروی
در 
تیغۀدیوارگذاشتم.بدنمراقدریباالکشیدموبیرونرانگاهکردم.تاکفخیابانچندینطبقه
دبهدروناتاقپرتابمیشد.با

کرد.دانههایدرشتبرفهمراهبابا

فاصلهبود.توفانغوغامی
عجلهخودمراازپشتپنجرهکنارکشیدموبهگوشۀدیگراتاقپناهبردم»(همان.)64:
توانبهعنوانخالقانهومدرنداستانهانیزاشارهکرد.


درانتهامی
 .10عنوان داستان
ازسایرداستانهامتمایز

عنوانداستانبرچسبیاستکهنویسندهبهیاریآن،داستانخودرا
می کند .یک نام خوب برای آنکه یک اثر اقبال عامه یابد ضروری است .یافتن عناوین خوب

به راستی دشوار است .عنوان داستان باید خبر از چیزهای نو بدهد و خواننده را به خواندن

داستانترغیبکند.عنوانداستانهرقدرسادهوکوتاهباشد،بهتراست«.هنگامانتخابعنوان،
نویسنده باید به تخیل خویش آزادی مطلق بدهد .به داستان و شخصیتهایی که در آناند،
بیندیشدوازآنهاالهامبگیردوبهآنازدیدیکخوانندهبنگرد»(یونسی.)۱۰۰:۱۳65،

عنوان در داستانهای مزارعی نمایانگر همان مضمون پنهان در داستانهای او است .در
حقیقت عناوین داستانها میتوانند روایتگر جزبهجز وقایع داستان باشند که نویسنده با
غریبهایدراتاقمن،مزارعیبا
هارابرگزیدهاست.چنانکهدرداستان 


انتخابآگاهانۀخودآن
انتخابآگاهانهوروان شناسانۀخودازعنوانداستان،درهماننگاهنخستخوانندهراتسخیر

میکندوبااستفادهازدوکلمۀمهم«غریبه»و«اتاقمن»،بهمفهومتنهاییوبیگانگیزندر

ترینافرادزندگیودرخصوصیترینمکانیکهدرآنقراردارد،پرداختهاست.


نزدنزدیک
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مایۀآنکهآمیزهایازتردید،شکو


،عنوانداستانباتوجهبهدرون
درداستانخاکستری
سردرگمییکدخترجواناست،باهویتوشخصیتمردیکهبارانیخاکستریرنگیبرتن

نوعیهمقاتلپدردخترکوهمعاشقاوبهحساب

دارد،کامالًهمخوانیدارد.اینمردکهبه
آید،درحقیقتبهصورتنمادین،ترکیبیازدورنگسیاهوسفیدراباخودداردکهبارنگ


می
خاکستریدرعنوانداستانهمسانیوهمخوانیدارد.
در داستان ماهی  ،عنوان ماهی ،نمادی از زندگی است که با زندگی شخصیت داستان و
تصمیمیکهبرایزندگیشخصیخوددارد،باتغییراتدرظرفماهیوپیداکردنجفتیبرای
آن،ذهنرابهسمتپیرنگاستعاریموجوددرآنهدایتمیکند،ارتباطمستقیمدارد.


نتیجهگیری
گیریازاصولومؤلفههایحاکمبر


دهدمزارعیتوانستهاستبابهره

نتایجتحقیقنشانمی
داستان هایکوتاهمدرن،بهبیاناصلجایگاهاساسیزناندردنیایمدرنونیزشرحمسائل

هابپردازد.موضوعاتیازقبیلبیانتنهاییها،انزوا،اضطراب،بیگانگیزنانازافراد


مربوطبهآن
شدۀزنانوسردرگمیآنهادر


هایمرداندرحقزنان،شرححقوقپایمال

وجامعه،خیانت
جوامع مردساالر ،از مهمترین مسائلی هستند که نویسنده بهطور غیرمستقیم و با استفاده از
تعاریمکان،بیانداستانبهمنزلۀ

شیوههایمختلفنظیرروایتنامتوالیرویدادها،کاربرداس

طورمداومبرآنهاتأکیدمیکند.


ایکمینهونیزتوجهبهاحوالدرونیراوی(زن)به

طرحواره
آغاز داستانها مانند پایان آنها ناگهانی و مبهم است؛ چنانکه در پایان داستان خواننده
تمامنشدهاست.پیرنگهایحذفیو

کندداستانهمچنانادامهداردوهیچچیزی


احساسمی
استعاریدرآن هاباتوجهبهساختارداستانونیامدناپیزودهایمهم،نمودکامالًبارزیدارد.

افتد،برشهاییکامالًمحدود،انتخابیوعمیقهستندکهدر

مکانیکهداستاندرآناتفاقمی
منظورارتقایسطحواقعنمایی داستانازداللتیثانوینیزبرخوردارند.از


ای،به

قالباستعاره
پروریها در توصیف ساحتی

سوی دیگر ،درهمآمیختگی رؤیا و واقعیت ،عین و ذهن و خیال
خوابگونه با ساختار داستانهای غنایی چارلز می و داستان امپرسیونیستی سوزان فرگوسن

کامالًمطابقتدارد.زاویۀدیدمحدود،وهمراهبااحساسهایدرونیشخصیتداستاناست.
مایههای هر چهار داستان ،انزوا ،بیگانگی ،تنهایی ،روانپریشی ،تشویش و بیتوجهی به
درون 

غریبهای
حقوقپایمال شدۀزناندرجوامعمردساالریاست.زاویۀدیدمنتخبدردوداستان 

داستانغمانگیزیکجنایتهولناک،اولشخصمفرد استکهازایندیدگاه،

دراتاقمن و
هابهخوبیمنعکسشدهاست.داستانهایماهی وداستانغمانگیز


ذهنواندیشۀشخصیت
صورتطرحواره ایکمینهاستکهنویسندهدراینتکنیکباذکرتنها

یکجنایتهولناک  
به
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واقعیت های بیرونی جزئی و محدود با کاربست حداقلی واژگان با استفاده از شیوۀ

ذهنیتمرکزی ،خواننده را در جریان افکار و حاالت روحی شخصیتهای اصلی قرارمیدهد.

توجه به عنصر ضدقهرمان در هریک از داستانها و نپرداختن نویسنده به تیپسازی
هایپیشامدرنمتمایزمیکند.عالوهبر


ها،الگویداستانرادراینزمینهازداستان

شخصیت
هبهلحنوسبکغناییونیزکاربردنمادبرپیچیدگیزبانیداستانهاو

این،توجهنویسند
هاافزودهاست.تداعیمعانیوروایتنامتوالیرویدادهادراینداستانها


تکثروابهاممعناییآن
هایمدرنیستی،سببپیوندگذشتههایدوروزمانآیندهبازمانحالشده


بهسبکداستان
است.همچنینبایدگفتگرایشنویسندهبهروایتنامتوالیرویدادهاونبودانسجامرواییدر
غریبهایدراتاقمن وماهی
قصگیدرداستانهای 

داستانخاکستری،نداشتنقطعیتوبی
سبب شده است علت وقوع برخی حوادث همچنان ناشناخته باقی بماند و سرنوشت قطعی
هادرهالهایازابهامقرارگیرد.


شخصیت
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