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 چکیده 
عرصه میالدیدر نوزدهم قرن اواخر در تقریباً استکه جریانی هایمختلفاقتصادی،مدرنیسم

هایعیارورادیکالازسنتفرهنگی،سیاسی،اجتماعیو...وسعتیافت.اینجنبشبهگسستیتمام
تدریجواردعرصۀهنریاشارهدارد.مدرنیسمبههاینوینبیانفرهنگیوهنریغربوخلقشکل

داستان بهادبیاتو ویژگینویسیشدو شکلسبببرخورداریاز از هایسنتیوهایادبیخاص،
گرایی،ستیزی،علمسنتهاییازقبیلهایبیانیقدیمفاصلهگرفت.مدرنیسمدارایشاخصهتکنیک
فردگرایی،آزادیانسان انسانیتانتزاعیخواهی،مداری، نسبیتزداییسازی، گرایی،اعتراضبهجهان،

آشنایی مدرن، ضدقهرمانصنعتی زدایی، ناخودآگاه ضمیر بر تأکید گرایی، گرایشو هایهمچنین
تبارمعاصراستکهدرزمینۀنویسانمهاجرایرانیمهرنوشمزارعیازجملهداستانفمینیستیاست.

ی،صاحبچندینمجموعهداستانویکرماناست.دراینپژوهشبههایکوتاهمدرنیستداستان
مؤلفه-روشتوصیفی و عناصر بررسی ضمن ازتحلیلی، برگزیده داستان چهار در هایمدرنیستی

هاباتوجهبهآرایسوزانفرگوسنوهایمدرنیستیموجوددراینداستانمهرنوشمزارعی،ویژگی
شناسیبهجایگاهحقوقزناندرجامعۀمردساالریطبقنظریاتجامعهچارلزمیونگاهواهمیتاو

تحلیلمی نتایجتحقیقنشانمیآنتونیگیدنز وشود. عناصر بسیاریاز مهرنوشمزارعیاز دهد
داستانمؤلفه اینمؤلفههایمکتبمدرنیسمدر است. استفادهکرده عبارتهایخود آغازها انداز:

کاربرداستعاریآنبدونمقدمۀداستان زمانو محدودیتمکانو پایانباز، توجهبهذهنیت، ها،
درونشخصیت مرکزی،مایهها، ذهنیت و...(، فردگرایی انزوا، تنهایی، )بیگانگی، مدرن های
پیرنگفشرده ایجاز، و زبان ضدقهرمان،سازی وجود قطعیت، عدم استعاری، و حذفی های
 هاینامتوالی.هاوروایتقصگی،چندالیگیذهنیشخصیت،بیآمیختنرؤیاوواقعیتدرهم
 چارلزمی،داستانکوتاه،مدرنیسم،مهرنوشمزارعی.،آنتونیگیدنزهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و بیان مسئله
برایگرایشمدرنیسمنخستین» کاررفت،هایخاصعصرجدیدبهباردرقرنهجدهموصرفاً

هایمدرنرانیزهایاجلوهیآنوسعتگرفتوهمدلیباعقاید،سبکامادرقرننوزدهممعنا

هایپیشرودرکلیسایکاتولیکنیزشاملشد.درنیمۀدومقرننوزدهم،مدرنیسمبهگرایش

(اثرتوماسهاردیمتجلیشد.این۱8۹۱)تسدوربرویلاشارهداشت.مدرنیسمدرادبیاتدر

می نشان را چیزی میکتاب مدرنیسم درد او که میداد گفته ،ریشهنامید. ادبیشود های

بودلر شارل آثار در فلوبر۱مدرنیسم گوستاو رمانتیک2و ، دهۀ نویسندگان یا بوده۱8۹۰ها

ترینتحولیاستمانیستیمهم(.ازنظرفکرینیزپیدایشتفکراو۱۳8۳:24)چایلدز،«است

بااین بایددرعرصهکهبرساحتفکریآنحاکماست. هایمختلفحال،جنبشمدرنیسمرا

وجوکردکهبخشچشمگیریازآندرعرصۀهنروادبیاتنمودیافتهزندگیمعاصرجست

 حقیقیت، در پدیده»است. رفتاریبه معنیگرایشفکریو وهایفرهنگیمدرنیسمبه نو

هایقدیمیاست.نوگراییفرایندگسترشخردگراییتروکنارگذاشتنبرخیازسنتپیشرفته

گستره مدرنیسم، نوگرایییا بسترمدرنیتهاست. تحققآندر جامعهو هایایازجنبشدر

کهریشهدرتغییراتجامعۀغربیدراواخرقرننوزدهمواوایلقرنبیستمدارد، فرهنگیرا

هایهنری،معماری،موسیقی،ادبیاتوهنرهایایازجنبشکند.اینواژهمجموعهمیتوصیف

(.۱۳86:245)کادن،«اند،دربرداردکاربردیراکهدرایندورۀزمانیرخداده

هایتواننوعینوسازیدرعرصهکهمدرنیسمرامیمدرنیسمسرآغازنوسازیاست؛چنان

به مختلفهنر آورد. بهپیشن»شمار بهمعناینیاز راهوسازیهنر از یافتنراهینو رفتنو

آمیزتخیلوهایمخاطرهکسبتجربۀمدرن،کشفوبرداشتیمتفاوت،فراتررفتنازمحدوده

طورکهنیچهرهاشدنازساختارهایمنجمدگذشتهاست.هرچیزینیازمندتغییراست.همان

:۱۳۹۳)برادبری،«هایعمیقخودرادارد،مخاطرهگفتهبود،سفربهحیطۀدانشهنریمدرن

هایهنری،(،امادرکنارایننوسازیوایجادتغییراتگسترده،مدرنیسمبرایتمامیرشته۱۰

ازمیاناینویژگیویژگی برجایگذاشت. توانبهمواردینظیرهامیهایثابتومشترکیرا

شدنهرچهزیادترودورشدنگرایی،تجریدییذهناگونهپرداختنبهعالمدرونوگرایشبه»

 (اشارهکرد.۱۳84:۱8)افشارمهاجر،«ازبیانتصویریوساختارسنتیوخودنگرشدنهنر

تثبیتویژگی تغییراتو ایجاد نگاهیکلی، عرصهدر هایمختلفادبی،هایمشترکدر

نمختلفازمناطقگوناگونجهانپردازااندیشینظریهفرایندیبودکهنیازمندهمکاریوهم
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 کار»بود. حتی یا نبود نویسنده یک کار داستان، در سبکمدرنیستی به رئالیسم از گذر

هایادبیبودکهگوستاونویسندگانیککشورنبود،بلکهدرحقیقت،کارگروهوسیعیازچهره

(.۱۳8۳:88)چایلدز،«بودندهافلوبر،فئودورداستایفسکی،امیلزوالوهنریجیمزاززمرۀآن

گیریوگسترشهایشکلهایمهمفرهنگیوادبی،دورهدرآغازقرنبیستمبسیاریازجریان

هامانندرمانتیسیسم،راپشتسرگذاشتهبودند.مدرنیسمدرهنروادبباتعدادیازمکتب

امپرس و دادائیسم سوررئالیسم، فوتوریسم، ایماژیسم، نقاطاکسپرسیونیسم، دارای یونیسم

مثابۀمنزلۀنوعیتوالییابهخواهندتاریخیازندگیبشریرابههامیهمۀآن»مشترکیاست.

 (.۱۳87:6)بیات،«یابندهببینندمنطقیتکامل

بسترهایفرهنگیو هنوز زیرا شد؛ یکقرنآغاز فاصلۀ با ایرانتقریباً مدرنیسمدر اما

نخستینجلوهاجتماعیالزمبراینگارشآ  هایمدرنیسمدرثارمدرنیستیفراهمنشدهبود.

ودرآثارنویسندگانیمانندصادقهدایت،صادق۱۳4۰هایادبیاتداستانیایرانرادرسال

تقیمدرسیوهوشنگگلشیریبایدجست بهرامصادقی، سیمیندانشور، وجوکرد؛چوبک،

هایایازذهنیاتوموقعیتهایتازهزنماییعرصهایموفقبهبانویسندگانیکهبانگرشتازه

پایهانسانیشدندوتوانستندآثاربرجسته میرعابدینیصادقهدایترا خلقکنند. گذارایرا

داندکهپسهایمدرنیمیاوراسرچشمۀهمۀداستانبوفکورمدرنیسمدرادبیاتداستانیو

 (.۱۳8۳:66۳بدینی،ازاودرایراننوشتهشدهاست)نک:میرعا

وسوزان2،چارلزمی۱پردازانداستانکوتاهمدرنبایدبهآیلینبالدشویلرازنخستیننظریه
پردازانمقدماست.بالدشویلرپساشارهکردکهازاینمیان،بالدشویلربردیگرنظریه۳فرگوسن
تقسیم روایتداستاناز جایبندی و غنایی و حماسی گروه دو به داستانها قرندادن های

پردازیچخوف،نویسندۀبزرگروس،بهنوزدهمدرگروهنخست،ضمنتوجهبهشیوۀداستان
میداستان اشاره غنایی کوتاه داستانهای عناصر همۀ واجد منثور، زبانی با که پردازیکند

بانیشعرگونهوهایمهمیمانندداشتنزهستند.ازنظراو،داستانکوتاهغناییبایدازویژگی
شخصیت سرنوشت در ابهام و قطعیت عدم عاطفی، منحنی زمانغنایی، روایتها، بندی،

باشد. برخوردار رویدادها و توصیفوقایع تشخیصدر و استعاره کاربرد و نامتوالیرویدادها
 میبالدشویلر داستاناشاره روایت در که استفادکند شعرگونه زبانی از غنایی، کوتاه ههای

هایغنایی،دائماًکهخواندنداستانانگیزدارد؛چنانکنندهوخاطرهشودکهخاصیتیتداعیمی
می متبادر خواننده ذهن به را دیگری مرتبط تصریحموضوعات داستان در هرگز که کند

اندوایندقیقاًهمانویژگیزبانشعراست.نشده

                                                           
1 Eileen Balde Shwiler 
2 Charles May 

3 Suzanne Ferguson 
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مدرنبیشتردرپی نویسندۀ بالدشویلر، نظر بهتحوالتدرونیدر عطفتوجهخواننده

بههمیندلیل،سرنوشتقطعیشخصیت هاتاشخصیتاستتارویدادهایمشهودبیرونی.

هاله در داستان میپایان قرار ابهام از داستانای در او تعبیر به نوعیگیرد. غنایی، های

عواط در جدی تغییر و احساسات فرازوفرود که دارد وجود عاطفی فشخصیترامنحنی

هاانداز:منحنیعاطفی،تناوبصحنههایغناییاوعبارتهایداستاندهد.ویژگینشانمی

به ذهنی حالت محوریو سوررئالیستی، تأثیری ایجاد مخمصهمنظور یاشدن مهم ای

ایکهشخصیتاصلیادراکایازاحساساتمتناقض،وثبتچندوچوندقیقبرههمجموعه

 کند.رشوریپیدامییااحساساتپ

ویژگی از داستانیکیدیگر مهم نمادپردازیاستکههای بالدشویلر، نظر از هایمدرن

ها،نویسندهبرایتوصیفشخصیتاصلی،دراینداستان»کند.ساحتآنرابهشعرنزدیکمی

خصیتاصلیهاییازافکارواحساساتشپروراندتانشانهایازنمادهایمختلفرانیزمیشبکه

می نیز مکان و زمان عنصر دو سازد. آشکار اینداستانرا در آینهتواند همچون ایبرایها

بهبازنماییمکنوناتقلبیشخصیت چنانها رود؛ تککار از استفاده با نویسنده هایگوییکه

برمی زمانگذشته به گاه زماندرونی، روایتنامتوالیو با و کیفیتیغگردد ناییبهپریشی،

 (.75-۱۳۹۱:66)پاینده،«بخشدداستانمی

داستان مزارعی، مهرنوش از کوتاه داستان چهار بررسی به نوشتار مهاجراین نویس

من،(۱۳7۳)هاینوربریدههایپردازدکهتاامروزچهارمجموعهداستانبهنامتبارمیایرانی
(رادرخارجازایرانبه۱۳87)ایکسمادامو(۱۳8۱)خاکستری،(۱۳77)وخواهرمکالرا

 سال در است. رسانده داستان۱۳82چاپ مجموعه تنها سال، کتاب دورۀ پنجمین در

هایدوکتابایازداستانکهبرگزیده-ایدراتاقمنغریبهمنتشرشدۀاودرایران،باعنوان

بود روزنامه-او منتقدانو کسبجایزۀ آخریناثنامزد رماننگارانشد. وی، انقالبمینار

سال زبانانگلیسیاستکهدر لس2۰۱5)۱۳۹4اولینرمانویبه در آنجلسمیالدی(

 منتشرشد.

ویژگیدرداستان مزارعی، نظرشکلوتوانآنهاییوجودداردکهمیهایکوتاه از را ها

براساساندیشه نظریهمحتوا از نظریاتبرخی و جامعهها و می،شناسپردازان چارلز نظیر ان

گیدنز آنتونی و فرگوسن چنان۱سوزان کرد. تحلیل و مؤلفهبررسی وجود گوناگون،که های

هایچالرزمیوهایکوتاهایننویسندهبرحسباندیشههایالزمرابرایبررسیداستانزمینه

هایامبرد:پیرنگتوانمواردزیررانهامیسوزانفرگوسنفراهمکردهاست.ازمیاناینمؤلفه

                                                           
1 Anthony Giddens 
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توصیفشخصیت بهحذفیواستعاری، زاویۀدیدمحدود،ها عدمقطعیت، مثابۀحالتذهنی،

انعکاساحساساتدرونیشخصیت معطوفبه و سبکغناییداستانبرجسته لحنو ها،ها،

به طرحوارهداستان خوابمنزلۀ ساحت توصیف کمینه، داستانای نقشگونۀ به توجه ها،

هاو....ازسویدیگر،توجهواهمیتنویسندهبهنقشوجایگاهزناندردنیایریمکاناستعا

هادرجوامعمردساالریموجبشددربررسیشدۀآنمدرنودفاعازهویتوحقوقپایمال

هاوطرحهویتآنمسئلۀزناندرعصرمدرنیتههایآنتونیگیدنزدربیانهابهنظریهداستان

کا مؤلفهتوجه اینکه توجه با بنابراین داستانفیشود؛ در مهرنوشهایمدرنیسم هایکوتاه

اینپژوهشمزارعیتاکنونبراساسآراینظریه است، بررسینشده تحلیلو پردازانمعاصر

هایاوراازاینمنظربرماپردازدوارزشواهمیتداستانبراینخستینباربهاینموضوعمی

زد.ساآشکارمی

 دهد:هایزیرپاسخمیبرایدستیابیبهاهداففوق،پژوهشحاضربهپرسش

اند؟هایکوتاهمزارعیکدامهایمدرنیسمدرداستانترینمؤلفه.مهم۱

توجهبهکاربردمؤلفه2 مهرنوشمزارعیبا . مدرندر داستانکوتاههایداستانکوتاه چهار

هابپردازد؟شدۀزنانودفاعازآنحقوقپایمالچگونهتوانستهاستبهتوصیف منتخب،

درکدام۳ ویژگییکازداستان. هایداستانکوتاهمدرنطبقآرایچارلزمی،هایمنتخب،

سوزانفرگوسنوآنتونیگیدنزبهمیزانبیشتریاستفادهشدهاست؟

هادرتشخصیتهاچهعواملیسببپیچیدگیوابهاموقرارگرفتنسرنوش.دراینداستان4

ایازابهامشدهاست؟هاله

انگیزیکداستانغموماهی،خاکستری،ایدراتاقمنغریبههایتوانگفتدرداستانمی
هولناک درهمجنایت خیال، و ذهن، و عین واقعیت، و رؤیا توصیفپروریآمیختگی در ها

داستانساحتیخواب با داستانامگونه میو پرسیونیستیسوزانفرگوسنهایغناییچارلز

هایمایههایدرونیشخصیتداستانودرونتطابقدارد.زاویۀدید،محدودوهمراهبااحساس

شدۀتوجهیبهحقوقپایمالپریشی،تشویشوبیهرچهارداستان،انزوا،بیگانگی،تنهایی،روان

ادهاونبودانسجامرواییدرزناندرجوامعمردساالریاست.نویسندهبهروایتنامتوالیروید

ونیزعدمقطعیتماهیوایدراتاقمنغریبههایقصگیدرداستان،بیخاکستریداستان

سرنوشتشخصیت و بماند باقی ناشناخته حوادث برخی وقوع استعلت درسببشده ها

ایازابهامقرارگیرد.هاله
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 چارچوب اصلی پژوهش
وبرخیپردازانبرایشناختبهترموضوع،بهتوضیحبیشتردرموردآرایهریکازایننظریه

پردازیم.میجریاناتمربوطبهمدرنیسم

 های داستان کوتاه مدرن براساس نظریۀ چارلز می . مؤلفه1-2

نظریه از می پژوهشچارلز که است آمریکایی سرشناس گستردهپردازان زمینۀهای در ای

داستانکوتاهنبایدازموضوعاصلیدورشود»تانکوتاهانجامدادهاست.ویمعتقداست:داس

درگیرطرح مانندرمانخودشرا بلکهبایدبیشتربخواهدبرایموضوعیا هایمتعددیکند،

(.وی۱۳۹۱:۱7۳)پاینده،«هارادرنظربگیردایازموقعیتخودیکموقعیتخاصیامجموعه

ادامۀ مؤلفهدر غنایی)شعرگونه(، داستانکوتاه در آیلینبالدشویلر هایداستانکوتاهنظریۀ

غناییرابهشرحزیرمطرحکرد:

منزلۀحالتیذهنی:شخصیتداستانبازنماییحالتذهنیاستکهاینالف(شخصیتبه

طیفبیبازنماییممکناستبی عوض، در و باشد ذهنیترویداد نظیریاز را نمایشها به

توانگفتاینوهوایفکریاست.میها،مبیننوعیحالگونهداستانبگذارد.شخصیتدراین

توجهبهعنصرلحنسببشددر»وهوایذهنیبهلحنداستاننیزمربوطاست.درواقعحال

بخشآنتبدیلشودووهوایافضایحاکمبرداستانبهعنصروحدتداستانکوتاهمدرن،حال

(.۱77-۱74)همان:«پیونددادنعناصرگوناگونداستان،جایگزینپیرنگشودبا

هایکوتاهایکمینهبراساسنظریۀچارلزمی:درداستانوارهمنزلۀطرحب(داستانکوتاهبه

یکحالت محسوسیکوضعیتخاص، طریقبازگوییجزئیاتعینیو از نویسنده غنایی،

نشان را عاطفیپیچیده میذهنییا قصه»دهد. بسطدادهداستان، و دارایایشرح و شده

یاواجدکمترینتعداد۱«مالمینی)»ایاستکمینهپیچیدهنیست،بلکهطرحوارهوقایعدرهم

(.درایننوعنگارش،۱۳۹۱:۱7۳)پاینده،«واژه(کهبهسبکشعرهایغنایینوشتهشدهاست

منتقلمی احساساترا بینویسنده و تأثیرکند خواننده بر کند، ذکر ایناحساساترا آنکه

2«پیوندیعینیهم»گذارد.اینهماناصلیاستکهشاعرمدرنیست،تی.اس.الیوت،آنرامی

پیوندیکردناحساسبهشکلیهنریایناستکههمیگانهراهبیان»نامید.بهنظرالیوتمی

تعریفکنیم.بهعبارتدیگر،مجموعه ایازرخدادهاایازاشیایاوضعیتییازنجیرهعینیرا

بهکهدرآناحساسخاصیبیانمی آنایکهوقتیحقایقبیرونیذکرمیگونهشود؛ شوند،

(.۱7۹)همان:«شوددرنگبهذهنمتبادرمیاحساسهمبی

                                                           
1 minimal 

2 Objective connection 



۱8۳هایمدرنیسمدرچهارداستانکوتاهمهرنوشمزارعیبررسیمؤلفه

 

باهایمدرن،نویسندگاندرداستانگونه:منزلۀتوصیفساحتیخوابپ(داستانکوتاهبه

ایازواقعیتوهاینامکشوفروانفرد،وارونگیواقعیتدرذهنوایجادآمیزهکاویدنساحت

داستان داستانهایدووجهیمیرؤیا، بسیاریاز در اهمیتواقعیترا اینامر، هایآفرینند.

؛برددهد.خوانندهباکنارگذاشتنپوستۀواقعیت،بهافکارشخصیتپیمیادبیمدرننشانمی

به یا بیداری و خواب حالت در که بیانافکاری داستان در شخصیت ذهنی مشغلۀ صورت

(.۱۹۱-۱۳۹۱:۱8۹اند.معموالًراویداستان،همانشخصیتاصلیاست)پاینده،شده

 های داستان مدرن براساس نظریۀ سوزان فرگوسن مؤلفه
نظریه از دربارۀفرگوسننیز بسیاریپردازانمعاصراستکهنظریۀاو مدرناز داستانکوتاه

مکملدیدگاه مؤیدو آثارشانشرحوجهات، چارلزمیدر هاییاستکهآیلینبالدشویلرو

 اند.بهنظرفرگوسن،داستانکوتاهمدرنهفتویژگیدارد:بسطداده

 شدنزاویۀدید؛.محدودوبرجسته۱

دادنشوروهیجانوتجربۀدرونی؛.نشان2

هایسنتی؛اتغییرعناصرمتعددیازپیرنگ.حذفی۳

ها؛.تکیۀبیشتربراستعارهومجازدربیانوقایعوتوصیفشخصیت4

کردنرویدادها؛.نامتوازیروایت5

.ایجازدرشکلداستانوسبکآن؛6

ساختنسبک..برجسته7

نزاویۀدیدوشددومشخصۀنخست)محدودوبرجستهفوق،گانۀازمیانمشخصاتهفت

 (.۱۳۹۱:28۳،دادنشوروهیجانوتجربۀدرونی(ارتباطتنگاتنگیباهمدارند)پایندهنشان

 آنتونی گیدنز
زباندرچندشناسانمعاصرانگلیسیپردازانمهمعلوماجتماعیوجامعهآنتونیگیدنزازنظریه

مفاهیمومباحثمختلفعلومایازهاییکهاومطرحساخت،آمیزهدهۀگذشتهاست.اندیشه

اندیشه نقد به آرایوی از بخشی میان، این از بود. جامعهاجتماعی شناختیکالسیکهای

اندیشه میان از دارد. نظریهاختصاص و نظریهها گیدنز، مطرح های ،«ساختاریابی»های

تأثیرینسبتبهبقیهازاهمیتباالتریبرخوردارهس«بازاندیشی»و«دوگانگیساخت» تند.

اندیشه بر ویتگنشتاین و گافمن وبر، دورکیم، مارکس، گذاشتهکه برجای گیدنز ازهای اند،

 خوبیقابلمشاهدهاست.الیافکارونظریاتاوبهالبه
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 مدرنیته از نگاه گیدنز

هایزندگییاسازماناجتماعیخاصیاستکهازسدۀهجدهمشیوه»ازنظرگیدنز،مدرنیته

(.گیدنزمعتقد۱۳77:4)گیدنز،«تدریججهانیشدیدراروپاشکلگرفتونفوذآنبهمیالد

استآنچه بهعنوانمدرنیتهشناختهمیبا موضوعیاستکه سازمانشود، کاملاز هایطور

(،اماآنچهسبببروزچنینگسستعمیقیشدهدر6اجتماعیگذشتهجداشدهاست)همان:

 گراییاجتماعیاست.جاندیشۀتکاملحقیقتمربوطبهروا

 کند:برایدرکدرستمدرنیته،گیدنزسهنظریۀمهمرامطرحمی

انتخابچشم۱ از جامعه. اینجهتاندازهایموجود یکیاز به گرایشدارند،شناختیکه ها

 بپرهیزیم؛

 .پویاییشدیدوپهنۀجهانینهادهایمدرنراتبیینکنیم؛2

 (.2۱هایسنتیتوضیحدهیم)همان:یایننهادهاراازفرهنگها.ماهیتگسست۳

 گیدنز، اعتقاد زندگیمی»همچنینبه آن در امروز جهانیدلهرهجهانیکه وکنیم، آور

اینفرضکهپیدایشمدرنیتهبه دربارۀ واداشتهاستتا را همینموضوعما خطرناکاست.

واهدانجامید،تجدیدنظرکنیموازخصلتدولبۀتروشادترخگیریساماناجتماعیایمنشکل

 (.۱4)همان:«عملآوریممدرنیتهتحلیلینهادمندبه

 گیدنز و مسئلۀ زنان در عصر مدرنیته

ساختنهویتفردیواجتماعیوحضورمسئلۀزناندرعصرمدرنیتهبیشترمربوطبهنمایان

آنتونیگیدنزعقیده خانوادهو»داردسیاسیواجتماعیزناناست. باورودبهعصرمدرنیته،

دگرگونی درگیر آن درون میوظایف را دگرگونی این که است شده مختلفی درهای توان

قشربندیراهویت جنسیتو مسئلۀ گیدنز کرد. درستیمشاهده اجتماعیبه هایفردیو

می ژرفمطرح قشربندی، نوع این او اعتقاد به که قشربندکند نوع چنانترین است؛ کهی

تحتجنسیتفرصت» را زندگی تجربیات و میها قرار بنیادینالشعاع تجارب از یکی دهد.

گیریهویتشخصیدارد،تجربۀاعتمادبنیادیناستکهدوراناولیهکهنقشمهمیدرشکل

واقعیت با رویارویی برای را میفرد آماده روزانه کندهای » ۱۳8۳)گیدنز، عصر6۳: در .)

کتاب نشر چاپو ادبیاتمدرنزنانهو ظهور با تولیدفیلممدرنیته، نیز هایهایگوناگونو

مسئلۀزنانوبیانجایگاهواهمیتآناندراجتماع سینماییمتفاوتدرموردوضعیتزنان،

الیاینآثار،پرداختنبهبرخیازمسائلمربوطبهزنانبیشترموردتوجهقرارگرفت.درالبه

مسئولیتم سنگینی استقالل، نداشتن خیانت، افسردگی، انزوا، تنهایی، زندگی،انند های

 عاطفگیمرداننسبتبهزنانو...درمعرضتوجهقرارگرفت.بی
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 جایگاه زنان در عصر مدرن

مرداندرجامعهدارایقدرتواقتداربیشتری»دهددرجوامعمردساالریمطالعاتنشانمی

 هستند زنان دردستاز طریق از اهرمو نهداشتن قدرت، موقعیتهای از را زنان هایفقط

هایعمومیوخصوصینیزدارند،بلکهقادرندبررفتارزناندرعرصهمقتدرانهبهدورنگاهمی

 (.۱۳8۱:65)اعزازی،«نظارتکنند

هایبدنیدرکارگیریخشونتیافتهوازطریقبهصورتنظامدرنظاممردساالری،زنانبه

داشتهشده میموقعیتفرودستینگاه علتبیاندو دیدآنان، از قدرتینسبیزناندرشوند.

هایتولیدیوبازتولیدیزناندرجامعهوخانوادهوشمردنفعالیتارزشبی»روابطخانوادگی،

مقدس ایندهمچنینتأییدو است. شوهر روابطبینزنو مرداندر عاملدانستناقتدار و

کهشودکهزناندرخانوادهنسبتبهمردانازقدرتکمتریبرخوردارباشند؛چنانسببمی

تحرکزنانآغازمی ازدواجنظارتمردانبرمحدودۀ ازخشونتپساز برایاینامر شودو

 (.۱۳7۳:۱25)گیدنز،«شودجسمانیوانواعآنکمکگرفتهمی

هاو...درانحصارجنسهایاقتصادی،تجاری،کارخانهزماندرقرننوزدهمتقریباًتمامیسا

اگرچهگاهیبهزناناجازهحداقلمشارکتدادهمی بااینذکوربود. اما حالزنانچندانشد،

 ادبیاتمدرننداشتند. تهیو»نقشیدر زندگیزنان، غفلتاز با ادبیاتمدرننیز آغاز، در

ادبیاتمدرن،بی در بود. پرسهشیکمایهشده قهرمانانوغریبهپوشان، همگیبهزنان، طورها

(.تااینزمان،هنوزدرجامعۀمدرن،446-۱۳8۰:444)ولف،«هایمذکربودندثابتشخصیت

پرسهمسئله عنوان با بهای شخصیتی چنین وجود زیرا نداشت؛ وجود مؤنث دلیلزنندۀ

بیاتیکهادبیاتمدرنبهشرحوتوصیفتجر»هایجنسیقرننوزدهمغیرممکنبود.تبعیض

پردازد،چیزهایبسیارزیادیراجعبهزندگیمردانداردوالبتهبخشیازتجربۀزنانراآنمی

شود،اماارزیابیمناسبودقیقاززندگی،بیرونازقلمروعمومیوماهیتبسیارنیزشاملمی

شوند،درادبیاتموجودیحاضروظاهرمیمتفاوتتجربۀآندستهاززنانیکهدرعرصۀعموم

هافقطهویتیقائلنبود،بلکهآن؛بنابراینمدرنیتهدرآغاز،برایزناننه(45۰)همان:«نیست

می معنوی و اجتماعی موقعیت هرگونه فاقد را سبک»دانست. شخصو اجتماعی موقعیت

می استکه مفاهیمی جمله از او بازتابزندگی شیوۀدهندۀتواند باشد. او هویتاجتماعی

هارابهکاروبیشجامعازعملکردهاتعبیرکردکهفردآنایکمتوانبهمجموعهزندگیرامی

نهمی زیرا برمیگیرد؛ را همکهویبرایفقطنیازهایجاریاو روایتخاصیرا بلکه آورند،

 (.۱۳88:۱2۰)گیدنز،«دسازهویتشخصیخودبرگزیدهاست،دربرابردیگرانمنسجممی

اندهایمردساالرانهقرارگرفتهدرمقامنویسندگینیززنانپیوستهموردانتقاداتصریحنگاه

مهریقرارگرفتهتوجهیوبیتأثیرازادبیاتمردانههموارهموردبیهابهوهویتاجتماعیآن
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 مردمتحلیلجامعه»است. شناختیو زنانروشنگر زناننیزشناختیآثار استکه ایننکته

ایدئولوژی و زبان و اجتماعی مناسبات آفریدۀ و فرآورده نویسندگان همۀ بنابراینمانند اند؛

می کسانی نگاه از آنگرچه به بیرونی دیدی از همواره مردنوشت تاریخ در که هانویسند

اریمهمگیزنانماننداند،اشتباهاستاگربپندنگریستهشدهوازبخشاعظماینتاریخغایب

می نسبتهم بنابراین نوشتهنویسند؛ به کلی اوصافی ودادن احساساتی قبیل از زنان، های

ریزبینانهوازلیوابدیدانستناینصفت ازآنجاکههویترومانتیک، کاردرستینیست. ها

می خودشاست، دربارۀ او دید و او به جامعه دید از هرکسبرایندی وجهاجتماعی توان

زنان بازشناخت. است، زن به مردساالرانه نگاهی که مسلطجامعه نگاه در را اشتراکزنان

گرفته قرار ایننگاه فشار زیر گاه ارزشنویسنده و همانهنجارها از و تقلیداند هایمردان

قالبکرده با زبانیزنانهبهستیز بهنسبتآگاهیخویشبا گاه جامعۀهایمردساالرانۀاندو

دهدکهازنگاهمسلطجامعه،اند.بررسیتصویرزندرادبیاتمردانهنشانمیخویشبرخاسته

زنآرمانیچگونهتصویرمی چهرۀ وظایفزنویعنیدیدمردانه، احساساتو دربارۀ شودو

به و داردنقشاجتماعیاو «طورکلیهویتاجتماعیویچهتصوریوجود :۱۳82)توکلی،

گونهافکارهمچنانتانیمۀدومقرننوزدهمواوایلقرنبیستمادامهداشت.وجهبهاینت(.۳8

اینکهبه تساویزنومردوتا تدریجباورودزنانبهجامعۀمدرن،موضوعتبعیضجنسیتی،

حتیبرتریزنانبرمردانمطرحشدوباالخرهدرنیمۀاولقرنبیستم،زناناروپاحقرأیرا

موجبشکستکسبک اروپا، ادبیاتمدرندر طلوع استبا برابر تقریباً اینزمانکه ردند.

سکوتادبیاتدرحیطۀزنانشد.

 تعریف مفاهیم تحقیق

 های مدرنیسم . مؤلفه1

عبارتمؤلفه مدرنیسم شاخص سنتهای از: احساساند علمستیزی، گرایی،گرایی،

آزادیانسان فردگرایی، پیشرفتمداری، خواهی، علمی، انسانیتانتزاعیهای زدایی،سازی،

جهان خردگرایی، فضامحوری، و نسبیتشمولیتمکان صنعتی، جهان به اعتراض گرایی،

 و ساختارشکنی ضدقهرمانآشناییمدرن، وزدایی، ناخودآگاه ضمیر بر تأکید گرایی،

همچنینگرایشوگراییذهن )نجومیان، کادن،۳5-۱۳8۳:۱8هایفمینیستیو... :۱۳86؛

 (.۱۹۱-۱۳87:۱۹۰نیاز،؛بی245-246

 . داستان کوتاه مدرن2

نۀمااینامکانرانویسیاستکهبهنویسندگانزماداستانکوتاهمدرنشکلنوینیازداستان

باتکنیکمی هاییمتناسبباهاوشیوهدهدکهموضوعاتمربوطبهزندگیدرعصرجدیدرا
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هایایننوعداستان،عطفتوجهازجهانترینویژگیدورۀمدرنبررسیکنند.ازجملهمهم

روایتبه مبهمذهناست. دنیایتاریکو بلکبیرونیبه زمانینیست، با»هصورتخطیو

تکنیک از تکاستفاده و ذهن سیالن مانند درهمهایی کالف به درونی، ازپیچیدهگویی ای

می بدل وخاطرات متمرکز ذهنی زیرا روایتعاجزاست؛ در تمرکز از شخصیتاصلی شود.

(.24-۱۳۹۱:2۱)پاینده،«بسامانندارد

 . عناصر داستان کوتاه مدرن3

عبارت مدرن کوتاه داستان شخصیتعناصر پیرنگ، از: دروناند داستان،پردازی، عنوان مایه،

موضوع،زاویۀدید،کشمکش،زمینه،لحن،زبان،سبکوتکنیک.

 پیشینۀ پژوهش

هایزیرانجامشدهاست:دربارۀآثارداستانیمهرنوشمزارعیپژوهش

حسن)۱ محمودی، .۱۳86« اتاقمنغریبه(. )ایدر شرق«. روزنامۀ ،2۳ این(. در نویسنده

پردازیدرآثارمهرنوشمزارعیبهایننکتهاشارهداردکهدرمقالهباتحلیلنوعشخصیت

گرمهاجریازکشوردیگراست.اینهایاو،راویزنمهاجریاستکهنظارهبرخیازقصه

ازفرهنگمقالههمچنینبهمشاهداتودریافت هایمختلفوهایزنیایرانیدرآمریکا

 اغلبآسیاییپرداختهاست.

بررسیتطبیقیفضاومکاندرپذیرشهویت(.»۱۳۹2.ورزنده،امیدوابراهیمی،سیدرضا)2

مهرنوشمزارعی جومپاالهیریو آثار فراملیدر متون«. نقد تخصصیتحلیلو فصلنامۀ
یهویتگیر.دراینتحقیق،مفهومونقشفضاومکاندرشکل۱6،زبانوادبیاتفارسی

اثر دردو داستان«همنام»فراملیدرنسلدوممهاجران، از«جاده»اثرجومپاالهیریو

دراینایدراتاقمنغریبهمجموعۀداستانی نوشتۀمهرنوشمزارعیبررسیشدهاست.

شکل مهاجرتدر همچنیناهمیتفضایزندگیپیشاز تقابلمقاله گیریهویتملی،

جامع فضای بین پذیرشارزشفرهنگی در چالشایجادشده خانواده، و مهاجرت هایۀ

درنهایتچگونگیروندشکل جامعهو و خانواده بینفرهنگیدر گیریهویتفراملیدر

 هایدوممهاجرانبهتصویرکشیدهشدهاست.نسل

گیریهویتفراملیزنمقایسۀتطبیقیشکل(.»۱۳۹۱.ورزنده،امیدوابراهیمی،سیدرضا)۳

باباشر هومی دیدگاه از مهرنوشمزارعی الهیریو جومپا آثار در قیمهاجر فصلنامۀ«.
.دراینمقاله۱۱،دانشگاهآزادسنندج،سالچهارم،پژوهشیزبانوادبیاتفارسی-علمی

چگونگیتالشآن زنایرانیوهندی، نویسندۀ دو آثار خوانشیپسااستعماریاز رابا ها
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هایفرهنگیوملیوواقعیزنمعاصرونقشهویتدرحفظریشهبرایترسیمتصویرنو

 درادبیاتداستانینویسندگانزنمعاصرنشاندادهشدهاست.

حسین)4 پاینده، داستانغریبهجامعه(.۱۳۹۱. درپژوهیمدرندر مندرج اتاقمن. ایدر
 .جلددوم.تهران:نیلوفر.کتابداستانکوتاهمدرن

هایمدرنیسمرویعنیبررسیمؤلفهشود،تاکنوندرزمینۀموضوعپیشمیچنانکهمالحظه

 هایکوتاهمهرنوشمزارعیوبیانجایگاهزنان،پژوهشمستقلیانجامنگرفتهاست.درداستان

داستان و  ماهی، ای در اتاق من غریبه، خاکستریهای داستان کوتاه مدرنیستی  مؤلفه
 انگیز یک جنایت هولناک غم

 مثابۀ حالت ذهنی ها به شخصیت. 1

شخصیتدر»نویسالقاینوعیاحساسیاحالتذهنیاست.بهاعتقادچارلزمی،کارداستان

اهمیتیبهعنصرپیرنگ،مبیننوعیحالوهوایفکریاست.اوهایمدرنبهدلیلکمداستان

شخصیت راز و نمایشطیفبیرمز را چخوف آثار در ذهنپردازی از مییتنظیری «داندها

 (.۱75-۱۳۹۱:۱74)پاینده،

هایفراوانیهستندهاودلهرههایمدرندرگیراضطرابهادرداستانطورکلیشخصیتبه

برمیکههمۀآن اصلمدرنیته به ها گیدنز، اعتقاد به آنزندگی»گردد. در امروز جهانیکه

جهانیدلهرهمی ماکنیم، همینموضوع خطرناکاست. و اینآور دربارۀ استتا واداشته را

شکل به پیدایشمدرنیته ایمنفرضکه اجتماعی سامان انجامید،گیری خواهد شادتر و تر

کنیم تجدیدنظر » ۱۳77)گیدنز، داستان۱۳-۱4: بیشتر روایی ساختار حول(. مزارعی های

 جریانیکواقعه در روانیاو بیانحاالتذهنیو یکشخصیتداستانیو تجربۀمحور یا

می وبیگانهباهایاوشخصیتتوانگفتدرغالبداستانعاطفیاست. هایزنمنزویتنها

طریقتک از جامعه بهمعرضگوییافراد را خود نمایشسیالنذهنیات، با هاینامنسجمیا

بهنمایشمی را خود زنانۀ هویت استکه کسی او وگذارند. فرهنگی هنجارهای از تأثیر

هویتجنسیتیبخشمهم»دهد؛زیراتدریجازدستمیودوامفرهنگمردساالرانهبهگسترش

گیریهویتنقشاساسیدارد.کودکانازهمانآغازواساسیهویتاست.جنسیتدرشکل

تفاوت میزندگیبه آگاه دختران تشویقمیهایمیانپسرانو را پسران باشوند. که کنند

راهاییهمچونبازیاسباب دختران و توپبازیکنند با و مشغول را تفنگخود ماشینو

می اسبابتشویق با که آنبازیکنند کنند. بازی آشپزخانه وسایل عروسکو چون هاهایی

تفاوت این میمفهوم حمل خود با بزرگسالی تا را ابدیها و ازلی وکنند. فطری و بودن

هایگوناگونچیزیاستکهبالموجوددرفرهنگبودنهویتمردانهوزنانهبهاشکاطبیعی
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هویتفعالیت عبارتدیگر، به است. آنتشکیکشده هایجنسیتیبههایجنبشزناندر

شود،کمتربافطرتوطبیعتوبیشترهایگوناگونبهزنومردالقامیشکلیکهدرفرهنگ

«کندشدنربطپیدامیذیریواجتماعیپباهنجارهایفرهنگیارتباطدارد؛بنابراینبهاجتماع

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

 شود.شودوبانوعیمنحنیعاطفیمواجهمیتغییراتجدیمی

طرحسادهوبدونکنشیدارد.شخصیتاصلیداستاندختریاستکهخاکستریداستان

بیندمردیپسازآنکهقراراستپدرشبهدیداراوبیاید،ازپنجرۀخانهمیهاانتظار،پسازماه

رساند.پسازاینماجرا،ترس،وحشتونفرتوجوداوبابارانیخاکستریپدرشرابهقتلمی

یابدبارانیافتد،امادرپایانداستان،زمانیکهدرمیرفتهبهفکرانتقاممیگیردورفتهرافرامی

 شود.بستهاست،دچارتردیدمیهااستکهبهاودلتریهمانمردیاستکهمدتخاکس

هاچندانبهشرحوتوصیفخصوصیاتظاهریشخصیتخاکسترینویسندهدرداستان

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

 پردازدکهدرذهندارد.می

ازرحاالمی»  اسلحهرا تمامکند. شایدهمازپشتسرکاررا ببیند؟شاید. فتکهاورا

رود.طورباشدکهدیدهبود.جلومیکیفبیرونبیاوردودریکلحظهازپشت،نه،نهبایدهمان

آورد.درستدرقلبش.بایدازپهلوبهزمینکند،بعداسلحهرابیرونمیچندکلمهصحبتمی

اشرادوبارهبررسیکند.چطوراستهمینوقتداردنقشه(.»۱۳82:۳6)مزارعی،«بیفتد...

جا،دمدربهکمینبنشیند؟نه،بهترینجاهماناستکهقبالًنشانکرده.بهقدرکافیتاریک

 (۳8-۳7)همان:«شودرودبهاونزدیکمیازماشینبیرونمی،کهدیدهنشود.تاکهآمد

 داستان بهیخاکستردر نویسنده روایت، تحوالتروحیجای بیرونی، رویدادهای -کردن

رصدمی یعنیحالتروحیدختریکهنمیروانیشخصیتداستانرا کندکند؛ خواهدباور

 داستان کل در است. پدرششده قاتل باخاکستریعاشق و زمان خطی نقضساختار با

گوییدرونیوباتلفیقذهنیتبیرونیودرونیهاییمانندسیالنذهن،تکاستفادهازتکنیک

روایتداستانبهکالفدرهم مواجههستیمو بسترزمانپیچیده)مرکزی( خاطراتدر ایاز

پیش تمرککنونیو از شخصیتاصلیداستان است. بدلشده روایتعاجزبینیآینده در ز

اودربحرانیعاطفیقرارداردوفقطآشفتگی ذهنیمتمرکزوبسامانندارد. زیرا هایاست؛

 کند.خودرابرمالمی

نه،حقنداریواردماشینشوی.بایددرراقفلکنم.برگرد.بااوحرفنزن.حتییککلمه.»

اشگوشنده.هقگریهاتنگذار.بههقانهخواهددوبارهدربازوانتجایبگیرد.سرشرابرشنمی

 (.۳۹)همان:«خواهد...بگذارتنهاباشم!مردآراموخمیدهدورشد...هایترانمینوازش
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دراینداستانهمچنینباتوجهبهفرازوفرودهایاحساسیکهشخصیتاصلی)دختر(نسبت

بارانی مرد میپوشنشانمیبه نوعیمنحنیعدهد، به بهتوان کرد؛ اشاره کهطوریاطفینیز

دلبستگیمی عشقیعمیقو ابتدایداستاناز در شدیدبهمردشروعبینیماحساساتدختر

بینششود،ولیدرپایانبازداستانبهنظرمیمی رسدباچرخشیناگهانیبهشهودودرکیا

 شود.نینائلمیترینسبتبهمسائلیچوننفرت،عشق،انسانوعملکردهایانساعمیق

غم هولناکداستان جنایت یک طریقانگیز از که است زنی توهمات و خیاالت شرح

نمایشمیگوییتک به را عاطفیخود حاالتذهنیو اینداستانهایدرونی، شرح گذارد.

راوی»شود.هایدرونیازذهنیتمرکزیشخصیتاصلیروایتمیهاوواقعیتمدرنباکنش

روانندبیشترداستانداستانمان پریشانهایمزارعیزنیاستتنها، ذهنکهگویایرنجورو

نوعیشخصیتمنفعلاست.بابازنماییمکنوناتقلبیشخصیتوتمرکزبربازتابرویدادهادر

شخصیتذهنشخصیتمی داستانتوانگفتکه در چنبرۀها هایمدرنموجوداتیگرفتار

 (.۱۳۹۱:75اینده،)پ«احساساتمتناقضهستند

 شود:صورتمنحنیعاطفینمایانمیایناحساساتمتناقضدرروندداستانبه

ایکهدراولبایکنگاهسادهوطبیعیشروعشد،امابعدریشهپیداکردوجدیوقضیه»

اینجنایتغمجدی و شد نبایدبشود، آنچه باالخره هولناکاتفاقافتاد...ترشدتا و «انگیز

 (.۱۳82:7)مزارعی،

دلبستگی احساساتو از فرازوفرودهایی جریان، در داستان آغاز هایشدیدمخاطباز

می قرار مرد رفتهراویبه و اینعواطفکمگیرد داستان پایان تا ورنگرفته تنفر به شده

 شود.انزجارمبدلمی

هایشبهساسکردمچشماولنگاهمانبرایلحظۀکوتاهیدرهمگرهافتاد؛تااینکهاح»

 گویند.منچیزیمی

لب نیایشکرد، نوازشو مرا اینکه از بعد آمد، وقتی شب، لبآن روی را هایشهایم

(،اماپایانداستان،نوعیبحرانعاطفیوعدمدلبستگیوحتیتنفر۱۰-7)همان:«گذاشتم

 دهد:زنازمردرانشانمی

قدریزودیبهقدردردناکشود،امابهتواندآندناومیتوانستمباورکنمکهدیاوایلنمی»

 (.۱۱)همان:«کردمدچارعجزوناامیدیشدمکهدرتماممدتگریهمی

 (.۱۱)همان:«کردمشدتاحساستنهاییمیچیزمثلقدیمنبود.بههیچ»

خوش» مثلهمیشه او مالقاتگذاشتم. قرار او رستورانیبا در یکروز اینکه تیپوتا

پرسینشست.صندلیمنواوخیلیبههمنزدیکبود.مندرجذاببود.بعدازسالمواحوال
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کردوحتینفهمیدکهچگونهچاقورابرداشتموچشمانشخیرهشدهبودم،امااونگاهمنمی

 (.۱2-۱۱)همان:«کردم.بعدازفروکردنچاقوآنجاراترککردمدرشکمشفرو

تمامینمونهچنان در شد، بهرهکهمشاهده با نویسنده تکنیکجریانهایفوق، گیریاز

شخصیت احوال غیرمستقیم شرح و ذهن وسیال منزوی تنها، زن یک از تصویری ها،

بهشکست میخورده سودست از ناخواه و خواه که تعرضقراردهد مورد مرد شخصیت ی

هایالزمراهاسرانجامزمینهکههمۀایننابرابریصورتیشود؛بهگیردوحقوقاوپایمالمیمی

 برایایجادتنهایی،بیگانگیوجداییزنازاجتماعفراهمکردهاست.

 ای کمینه . داستان کوتاه به منزلۀ طرحواره2

طرحواره غنایی، کمترینواژهایداستانکوتاه از استفاده با بازنماییاستکه به اتکا با و ها

شخصیت احساسات نمادین و میتصویری معنا القای قرارها تأثیر تحت را خواننده و کند

کندنویسندهبهتوصیفموقعیتیخاصبسندهمی»(.درواقع۱۳۹۱:۱8۹دهد)نک:پاینده،می

یابد.نتیجۀاینطرزباننیاوردهاست،بهفراستدرمیوخوانندهآنچهراکهراویداستانبهز

داستانداستان آنهایکمینهنویسی، مرتبطایاستکهدر و وقایعمتعدد منطقیها با شده

(.نتایجیرا۱8۳)همان:«شودعلتومعلولیوجودنداردواصوالًپیرنگچندانبسطدادهنمی

انآورد،جزسردرگمیاخالقیورهاییانساندروادیکهمدرنیتهبرایانسانمعاصربهارمغ

 گیدنز، اعتقاد به نبود. ناامیدی مهملبی»یأسو و برهوتمعنا در استکه خطری ماندن

کند،اماازآنجاکهایناخالقیدورانمدرن،هویتشخصیوحتیانگیزۀزیستنراتهدیدمی

به کاملسرکوبنشدهمسائل بهطور اکنون تجلیصورتواکنشاند، مدرنیته هایمخالفبه

«یابندمی گیدنز، داستان۱۳85:22۱)نک: نویسانمعاصرباتکیهبرهمینموضوعاتمهم،(.

کنندایاشارهمیطورغیرمستقیمبااستفادهازجمالتکوتاهوموجز،بهاپیزودهایناگفتهبه

هارانادیدهبگیرد.انباشدیاحتیآنهاناتوکهذهنخوانندهممکناستازدرکمستقیمآن

توانبهانزواوتنهاییهایکوتاهمدرنمیهادرداستانازنتایجسردرگمیشخصیت»همچنین

امنآن که کرد اشاره آنها پناهگاه اجتماعیاست.ترین مسائل و اجتماع از برایرهایی ها

به با مدرنیست نویسندۀ شیوهدرواقع بدیعکارگیری وای عینی جزئیات بازگویی طریق از

کند.اینهماناصلیمحسوسیکوضعیت،یکحالتذهنییاعاطفیپیچیدهرامتجسممی

 .(۱۳۹۱:۱78)همان،«نامدپیوندیعینیمیاستکهشاعرمدرنیستتی.اس.الیوتآنراهم

انگیزیکجنایتداستانغموماهیهایتوانبهداستانازنمونهکاربردهایاینتکنیکمی
داستانهولناک در کرد. بهماهیاشاره نویسنده اصل، مورد بهتوضیحروشنیدر جایآنکه

تنگوشرایطآنطرحواره طریقتوصیفماهیدر از بپردازد، است.ماجرا ایکمینهآفریده
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درکهبهچنان طورمستقیماحساساتوعواطفشخصیتاصلیسخنیبهمیاننیامدهاست.

نداستانباتوجهبهتوصیفماهیدرونتنگوبازگوییجزئیاتعینیومحسوسازتنگوای

رامشاهدهکرد.دراین«پیوندیعینیهم»تواننوعیماهیورنگقرمزکدرآندرداستانمی

تکنیکنویسندهبابیانوشرحجزئیازوضعیتماهیدرونتنگاحساسخاصیرادرذهن

شودکهنشانگردنیایشدنخوانندهازافکاردرونیزنمیکندوموجبآگاهمیخوانندهمتبادر

انگیزگیاوبرایزندگیاست،امادرادامهباخواندنمتنداستانوباتاریکوتنهاییزنوبی

میهاییکهزنبهماهیمیرسیدگی وکند، تصمیمواقعیویپیبرد احساساتو توانبه

 آیندۀزن،رهاییازتنهاییویافتنشریکجدیدبرایزندگیاست.توانحدسزد.می

توانیازشبگذری؟مگهآدمازاترادوستنداری؟چطورمیمادرتلفنکرد:مگهتوبچه»

میبچه بچهاش اما ساختم، و سوختم سال سی که ببین رو من نکردمگذرد؟ ول «هامو

 (.۱۳82:44)مزارعی،

 شود:هاتغییریدروضعیتماهیدیدهمیتأثیرآنمالمتهایمادروبامالمت

روزبعدازکارکهبرگشت،پیشازهرچیزینگاهیبهتنگماهیانداخت،لبخندیبر»

گفت.بهطرفتنگرفتوجفتیصورتشنشست.ماهیباحرکاتبدنشبهاوخوشآمدمی

 (.45)همان:«راکهبرایشخریدهبوددرآبانداخت

ایکمینهاستکهنویسندهدرصورتطرحوارهنیزبهانگیزیکجنایتهولناکتانغمداس

هایبیرونیجزئیومحدود،باکاربستحداقلیواژگانازطریقاینتکنیکفقطباذکرواقعیت

دهد.شیوۀذهنیتمرکزیخوانندهرادرجریانافکاروحاالتروحیشخصیتاصلیقرارمی

اینتکنیکبا عنصرهمدر از عاطفیخاصیازشخصیتاستفاده بار خواننده پیوندیعینی،

درمی درداستانزمانیکهکارتیابداصلیرا بعدازپستالسیاه. وسفیدیکهزنخریدهبود،

یکهفتهتغییررنگپیداکردهوزردرنگشدهبودوهمچنینبهزمانیکهانگشتانزنومرد

همی برسند، هم به تاریکمیمهخواهند فراجا را جا همه که سرمایشدید هجوم و شود

 کند.گیرد،اشارهمیمی

همینکهانگشت» اما گرفتم، درازکردمودستشرا هایمانبههمرسیدوفلزدستمرا

هایمانباهمتماسپیداکرد،ناگهاناطرافمراتاریکیمطلقفراگرفتوسردوزردرنگحلقه

تیزازاطرافبهسویمهایریزونوکمنهجومآوردوبارانتندیازسنگسرمایشدیدیبه

 (.۱۰)همان:«پرتابشد

کمازآناندوزنداردکمهایشکجشدهپستالزردشدهوگوشهیکروزدیدمرنگکارت»

 (.۱۱)همان:«شودمحومی
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رینتعدادواژگانوکهمشاهدهشد،نویسندهباکاربستکمتهایفوقچناندرهمۀنمونه

بهتصویرمیبیانواقعیت رهاییوسردرگمیزنانیرا تنهایی، کشدکهدرعصرهایبیرونی،

 شود.ترمیمعاصرهمچنانازسویجامعهمردانگسترده

 گونه منزلۀ توصیف ساحتی خواب کوتاه بهداستان . 3

منظورپیچیدگیمدرنبههاییاستکهنویسندگانآمیزیخیالوواقعیتیکیازروشدرهم

هاوهمودراینداستان»کنند.وفوراستفادهمیکردنداستانخودازآنبهبیشترومعماگونه

جایگزینیکدیگرمی متناوبا عینوذهن، کندبخشیازشوندوخوانندهاحساسمیواقعیت،

گونهایکهستی؛بهداستاندرفضاییرئالیستیشکلگرفتهوبخشیدیگردرفضاییسوررئالی

نمی راخواننده روزمره آشنای و دنیایمشهود از توصیفی آیا که باشد مطمئن کامالً تواند

(.مهرنوشمزارعیبا۱۹۱-۱۳۹۱:۱8۹)پاینده،«خواندیاشرحیازیککابوسباورنکردنیمی

فنداستانبهره اینتکنیکدر میگیریاز پیوسته کابوسیرنویسیمدرن، زنانکوشد که ا

خوبینمایشدهدونشاندهدزندگیدرنگاهیکزنفقطاند،بهعصرمدرندرآنگرفتارشده

 هایروزمرهرخدادهاست.گردابیازکابوسووحشتاستکهبربسترواقعیت

بیانگرروایتی«انگیزیکجنایتهولناکداستانغم»و«ایدراتاقمنغریبه»دوداستان

برخال که داستاناست میف رویدادهایی به فقط رئالیستی رخهای بیداری در که پردازد

واروباورناپذیر،ولیدرزمانومکانیبامحوریتوقایعیکابوس»دهند.داستانکوتاهمدرنمی

دهدبااینتکنیک،رود.اتخاذاینتکنیکبهنویسندهمجالمیمعمولیوباورپذیربهپیشمی

شودسوبهضمیرخودآگاهمربوطمیکاود؛قلمرویکهازیکوبیداریرامیساحتیبینخواب

ایهایناخودآگاهوازتلفیقیازواقعیتوکابوسزمینههاوانگیزهوازسوییدیگر،بههراس

:۱۳۹۱)پاینده،«حالغریبایجادکردهاستمناسببرایپرداختنبهمعضلیآشناودرعین

4۳2-4۳۳.) 

هایدرونیواحساساتوعواطفکهنقدکشمکشانگیزیکجنایتهولناکتانغمداسدر

هایاوبهمرددراولیندیدارویزنیاست،نسبتبهمردی،شروعداستان،شرحیازدلبستگی

دلبستگی و همدیگر با آشنایی داشتهو که روایتمیهایی را ابتدااند در داستان شرح کند.

گوییدرعالمواقعیتاتفاقافتادهاست،ولیدرمیانواقعیتذهنیاتزنایاستکهگونهبه

زمانیبه شویمکهداستان،رسیممتوجهمیکهبهپایانداستانمیصورترؤیاگونهنموددارد.

هایپروریهایعاطفیوخیالهایدرونیوتالطمگوییگونۀراویبااستفادهازتکشرحخواب

خیالبرواقعیترادرداستانبهبااستفادهازاینتکنیک،نوعیحاکمیتاواستکهنویسنده

 گذارد:نمایشمی
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چشم» بیداری. چیزیبینخوابو شدند. شروع رؤیاهایم که بود آن از کهبعد را هایم

امدیدمبریکجایمرتفعدروسطیکمعبدبزرگباسقفیبلندنشستهبستمخودمرامیمی

قدرشد.بدنمآنبووغلیظیبلندمیرازیرنظردارم.ازدوروبرمبخارهایخوشوهمۀاطرافم

 (.۱۳82:8)مزارعی،«توانمپروازکنمکردمهرلحظهبخواهممیسبکبودکهفکرمی

میهمان مالحظه داستان در که شرحطور بلکه نیستند، واقعی رویدادها برخی شود،

مخیالورؤیاپروراندهشدهوخوانندهباخواندنچندصفحهاحساساتزنیهستندکهدرعال

افکاررؤیاگونۀشخصیتزنمی شودکهدرساحتیازداستانمتوجهتقابلواقعیتبیرونیو

هایراوی،نشانگرسردشدنروابطتعبیررؤیاهایشیرینبهکابوسبینخوابوبیداریاست.

اینبینآن استدر شایانذکر است. داستانگها ونه رؤیاها،»ها، کشیدن تصویر با نویسنده

بودنرنجوریوضدقهرمانهایذهنی،شخصیتاصلیداستانبهنمایشروانهاوتداعیکابوس

مشخصه از که میهایشخصیتاصلیداستاناو است، پسازهایمدرن خواننده و پردازد

هاندهنهواقعیت،بلکهانعکاسهراسخواشودآنچهمیخواندنچندصفحهازداستانمتوجهمی

 (.۳۳-۱۳۹۱:۳۰)پاینده،«وآرزوهایکامنیافتۀشخصیتاصلیدررؤیاهایشبودهاست

هادوبارهدررؤیاهایمدیدمش.درپایآنجایگاهبلندنشستهبودموآنشببعدازمدت»

می را او هیچانتظار رویسرمکشیدم. تاجگل، بیشترچیزمثلقدیمنبود. بود. پژمردهشده

 (.۱۳82:۱۱)مزارعی،«پارهبود...هایشریختهبود...لباسحریرمپارهبرگ

شودرومیایروبه،زنهنگامبلندشدنازخوابباصحنهایدراتاقمنغریبهدرداستان

واقعیتوخیالدرهمتواندبهکهنمی ازغیرواقعیتتشخیصدهد. وآمیختهراحتیواقعیترا

اتاقخواببهتصورتفکیک بیدارشدنشازخوابوگشودنچشمخوددر زنبا ناپذیراست.

ناامنیدرخویشازحضورمردغریبه ایدرکنارخودهراساناستونوعیاحساسترسو

بینیمزنبدوناینکهعلتیبیانکند،درماندهوشود.درپایانداستانمیوجودوینمایانمی

رود.دراینداستان،نویسندهبابیانوضعیتهراسانزنودرکنارمردبهرختخوابمیناچاربه

می بیان داستان در ذهنشخصیتزن در انعکاسرویدادها از آنچه توجهتنها کانون شود،

اینتکنیکنویسندۀمدرنیستازجملهویژگیخوانندهقرارمی هایمدرنهایداستانگیرد.

 شود.محسوبمی

هایمرابهطرفچپکهچرخیدم،گرمیجسمیرازیربازویراستماحساسکردم.چشم»

اینزدیکخوابیدهبود.ایافتادکهدرکنارمودرفاصلهبازکردم.ناگهاننگاهمبهصورتغریبه

بهدرونمی هردم،گرمینفسشرا »بردمصورتممماسصورتشقرارداشتوبا ازجایم«.

ارادهبهطرفدراتاقدویدم.دستگیرۀدرراباشدتپیچاندم،اماتکانینخورد.یبلندشدموب

 (.۱۳82:4۰)مزارعی،«نفسمازوحشتبهشمارهافتاد
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 ها . زاویۀ دید محدود، برجسته و معطوف به انعکاس احساسات درونی شخصیت4

کنند،توجهویژهبهذهنیتمینویسانامپرسیونیستدنبالهدفیکهداستان»ازنظرفرگوسن،

شخصیتمنحصربه بهفرد است. داستان اصلی ازهای خود روایتداستان برای دلیل، همین

مرکزیکنندیااینکهروشذهنیتشخصاستفادهمیداستانیواززاویۀدیداولمنظریدرون

انتخابمی «کنندرا پاینده، نقلاز ۱۳۹۱)فرگوسنبه چنان284: .) وقایعپسازت»که مام

«شودهاومتأثرشدنازاحساساتاوبهخوانندهعرضهمیعبورازفیلترذهنیکیازشخصیت

 (.۱۳۹۱:285)پاینده،

 است: معتقد فرگوسن رمان»همچنین بیشاز حتی امپرسیونیستی، کوتاه داستان در

درونداستانپنهانمی ازتجربۀذهنیکندوکلداستاامپرسیونیستی،نویسندهخودرا نرا

ازرویدادهاوتأثیریکهازآنشخصیت پذیرفتهها استفادهازروایتاولها بهاندبا شخصیا

 جیمز هنری مرکزی»تعبیر ذهنیت می« بهبیان ذهنیت، بر تأکید این برکند. ناچار

داستانمایهدرون هویتهای برای تالش انحراف، انزوا، مانند مدرن های و یکپارچگیسازی

 (.۱۹82:۱5)فرگوسن،«شخصیتتأثیردارد

تواندازدیدگاهمی»دهد.دیدگاهیازاویۀدید،روشنویسندهرادرروایتداستاننشانمی

شخص(،دانایکلمحدود،دانایکلنمایشی،اولشخصودومنوعدانایکلنامحدود)سوم

تک باشدشخص، بیرونی و درونی گویی )بی« ۱۳87نیاز، :78« کوتاه(. داستان نویسندگان

دهندازراویسومشخصدانایکلیادانایمحدوداستفادهنکنند؛زیراراویمدرنترجیحمی

کند.کندولذتتفکروکشفراازخوانندهسلبمیهاراداوریمیدانایکل،رفتارشخصیت

هایدرونیگوییرمستقیمشنوندۀتکطوهایمدرن،خوانندهبهرودربسیاریازداستانازاین

راویشخصیتاصلیمی هیچ و تکشود این نیستکه کار در قضاوتکندگوییای را «ها

 (.۱۳۹۱:25)پاینده،

تکنیک از استفاده با مزارعی تکمهرنوش و ذهن سیال جریان رایج درونیهای گویی

درداستانشخصیت عموماً زاویۀدیدرا سازدوشرحیغیرمستقیمازدمیهایخودمحدوها،

 دهد.هاارائهمیاحوالدرونیشخصیت

عنوانشخصیتاصلیداستان،ابتدابااستفادهازجریانسیالذهنها،زنبهدراینداستان

جریانحوادثپیشینو در را خواننده آشفتۀخاطراتگذشتۀخود، مرور تداعیمعانیو و

هایدرونیگوییگیریازتکدهد؛آنگاهبابهرهوحیخودقرارمیعواملمؤثردرایجادتأمالتر

مجموعه که را خود روحی حاالت تنهایینیز از سردرگمیای افسردگیها، و اوست،ها های

داستاننمایشمی اتاقمنغریبههایدهد. ایدر یکجنایتهولناکداستانغمو راانگیز

هابااستفادهازشخصیتاصلیداستاندانستکهدرآنتوانشرحذهنیاتوحاالتروانیمی
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دهد.تمامماجرایگوییخوانندهرادرجریانعواطفوافکارشخصیتاصلیقرارمیشیوۀتک

موجداحساساتیدر-کهاغلبشخصیتاصلیداستاناست-داستانپسازعبورازذهنراوی

 شود.خوانندهمی

اینداستان )حدر نویسنده درونها، منظر از روایترا کل و کرده پنهان را خود ضور(

هاازرویدادهارانشاندهد.راوییاشخصیتکندتااستنباطذهنیشخصیتداستانبازگومی

به روایتو داستانرا ذهندارد، در بیانآنچه با استکه زنیتنها اینداستان، اصلیدر

بایکتجرب»گذاردونمایشمی ۀواحدبرحسبیکحالتذهنیبهخودمعطوفخوانندهرا

 (.۱۳۹۱:۱75)پاینده،«کندمی

بینوزودرنج)چههاوتأمالتیکشخصیتغالباًباریکمحدودشدنزاویۀدیدبهادراک»

طریقزاویۀدیداول طریقذهنیتاز از برجستهشخصیا و شدناینزاویۀدیددرمرکزی(

خودبه بهنمایشمیرشخودنگفرایندروایت، احساساتشخصیتیرا و جهانها گذاردکهبا

 (.۱۳۹۱:286)پاینده،«پیرامونخویشدرتعارضقراردارد

خیلی» کرد. شروع او هم شاید هممطمئننیستم. زیاد البته کردم. نگاه او اولمنبه

 (.۱۳82:7)مزارعی،«قدمشدیکازماپیشمشکلاستبهیادبیاورمکدام

نویسندهدرایندوداستانباانتخابایننوعزاویه،راویزنراکهشخصیتاصلیداستان

کهبرایشپیشآمدهاستاززباناست،درمرکزحوادثقرارمی دهدوتمامرویدادهاییرا

کند،مبینافکاروکند.هرآنچهزنبیانمیصورتحدیثنفسدرداستانروایتمیخودشبه

درون داستانعواطف در است. او ی خاکستریهای شخص،ماهیو سوم نوع از دید زاویۀ ،

 مرکزی)دانایکلمحدود(است.ذهنیت

داستان میخاکستریدر وارد ذهنشخصیتاصلیداستان)دخترک( مخاطببه شود.،

به و آشفته ذهن این خواننده میهمبرای قرار توجه دخترککانون استریختۀ او و گیرد

نده(کهازحاالتدرونیوذهنیشخصیتاصلی،احساسناراحتیوتردیددرعشقبه)خوان

 کند.پوشیاتنفرازویرادرکمیمردبارانی

ازکیفحاالمی» اسلحهرا تمامکند. کاررا ببیند؟شایدهمازپشتسر، رفتکهاورا

رود.چندشدکهدیدهبود.جلومیطوربابیرونبیاوردودریکلحظهازپشت،نه،نهبایدهمان

صحبتمی بیرونمیکلمه را اسلحه بعد زمینکند، به پهلو از باید قلبش. درستدر آورد.

جا،دمدراشرادوبارهبررسیکند.چطوراستهمینوقتداردکهنقشه(.»۳6)همان:«بیفتد

بهقدرکافیتاریک.تاکهآمدبهکمینبنشیند؟نه،بهترینجاهماناستکهقبالًنشانکرده.

ماشینبیرونمی نزدیکمیاز او به تیراندازیمیرود، و معرفیشود خودشرا نه، نه، کند.

 (.۳8-۳7)همان:«کندمی
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مرکزی،خوانندهراازنیزشیوۀروایتازطریقراویسومشخصوذهنیتماهیدرداستان

 کند.افکارآشفتهوآالمذهنیزنآگاهمی

جزاو،ماهیتنهاجنبندۀاتاقبود.جفتماهیدوهفتۀپیشمردهبود.وقتیمشغولبه»

 (.44)همان:«زدکاریبود،ماهیازداخلظرفبهاوزلمی

 های حذفی و استعاری در داستان کوتاه مدرن . نقش پیرنگ5

درداستانهمان است، بههایمدرنامپرسیونیستیبرخالفداستانطورکهپیدا هایسنتی،

نمی»شود.بههمینسبباستکهرعایتاجزایساختاریپیرنگتوجهنمی توانوقایعغالباً

وداستان کرد مرتبط هم به معلولی و علت منطق یعنی سهولت به را امپرسیونیستی های

پیرنگ(.براساسنظریۀفرگوسن،مادونوع۱۳۹۱:287)پاینده،«دستدادایازآنبهخالصه

داریم :۱ . 2پیرنگحذفی؛ پیرنگاستعاری. را». برخیرویدادها نویسنده روشنخست، در

می داستانحذف در وقایع بقیۀ با که ناساز یا نامتناظر رویدادهای دوم، روش در و کند

جایگزینعناصرحذف پیرنگمیهمخوانیندارند، شدۀ فرگوسنروشاولرا پیرنگ»گردند.

وروش«حذفی می«پیرنگاستعاری»دومرا 288نامد)همان: فرگوسنمعتقداست: در»(.

هایکوتاهپیشینویارمانتراستازداستانحوزۀپیرنگ،داستانکوتاهمدرنبسیارمتفاوت

هامدنظربود.درهاتأکیدبرکنشبیرونیوانفصالآنازتفکرواحساساتشخصیتکهدرآن

یستیتفکر،عواطفواحساساتشخصیت،رویدادهایحقیقیوراستینهایامپرسیونداستان

داستان این در ابهام سبب امر همین و هستند ازپیرنگ نویسنده روزافزون انتظارات ها

براینمی تواندمواردمفقودشدۀپیرنگراگذاردکهمخاطبمیمخاطبانشاستکهفرضرا

بینیپیرنگازهربخشازداستان،مشخصۀبارزیشپخوددریابد.حذفمواردیاعناصرقابل

 (.۱۹82:۱6)فرگوسن،«داستانکوتاهدراواخرقرننوزدهمواوایلقرنبیستماست

 . پیرنگ حذفی1-5

اند.دراینکارگرفتهشدههایمزارعی،پیرنگبهسبکوسیاقمدرنیستیخودبهدرداستان

مؤلفهداستان چینی،عناصرمتعارفوشناختۀپیرنگسنتیمانندمقدمههاییمانندحذفها

پیشینۀندادنتوجهیبهعلتواسبابوقوعحوادثوهمچنینارائهگشایی،بیافکنیوگرهگره

هاوعدمذکرنویسندهازبرخیرویدادهاموجبتحققپیرنگحذفیشدهروشنازشخصیت

بهره با مزارعی حقیقت، در انوااست. از پیرنگگیری استعاریمیع و کههایحذفی کوشد

کهپاخیزد؛چنانهابهطورغیرمستقیمبهمسئلۀحقوقزناندرجوامعمدرنودفاعازآنبه
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حذف نمایندۀ یکپیرنگ، حذف باگویی مدرن انسان استکه زنان حقوق از حقی شدن

 کوششودرایتخودبهاینحقوقمحذوفپیخواهدبرد.

فر داستانطبقنظر پیرنگحذفیدر کارکرد زمانیگوسن، امپرسیونیستیرا هایکوتاه

بکوشیماینداستانمی فهمیدکه داستانتوانبهتر پیرنگکامل)مانند با را هایسنتی(ها

 فرگوسن: قول به کنیم. داستان»بازنویسی خواندن هنگام پیرنگخواننده دارای هایمدرن

بههموصلهایفرضیاینداستانعناصراصلیپیرنگحذفیمانندکارآگاهیاستکه را ها

آنمی پیرنگفعلی به فهمیدنی و معقول صورتی تا کند دادن بدهد. و»ها معقول صورتی

شودکههرگزدرگیریروایتیمیهایامپرسیونیستیسببشکلداستان«فهمیدنیبهپیرنگ

داستان این بهخود است.ها نشده گفته کامل باطور مدرن کوتاه داستان ترتیب، بدین

هایادبیبایدکندکهمتنواجدارزشکارگیریصناعاتامپرسیونیستی،همانکاریرامیبه

 (.۱۳۹۱:2۹۱)پاینده،«بکند:بیانغیرمستقیمامربیانناشده

نمی ذکر برخیرویدادها که پیرنگرا ایننوع کاربرد داستانخاکسترینمونۀ در شود

مقدمهوروایتگنگداستانوازاینکهتوانمشاهدهکرد.دراینروشباتوجهبهشروعبیمی

بی بیانصریحو میراویاز اصلداستانامتناع وقایع،پرده بیان در اشاراتگذرا با و ورزد

د.ازگذارهاارائهدهد،خوانندهرادرابهامباقیمیآنکهتوضیحاتالزموروشنگریدربارۀآنبی

کندوفقطازانگیزهوتصمیمدختربرایکشتنکند،اماعلتآنرابیاننمیقتلپدریادمی

 شود.شود.درپایانداستانهمینتصمیمبهطرزنامشخصیرهامیپوشصحبتمیمردبارانی

هایسنتیاپیزودهایمهمیازپیرنگاستکهدرداستانبدانهمۀاینموارددرداستان

پرداختنشدهوحذفشدهاست.ایناپیزودهارامخاطبباتوجهبهشرایطشخصیتاصلیو

اشاراتگذرایاومی کهسرگرمهادرحالیدراینروش،شخصیت»توانددرذهنخودبسازد.

الیهکشمکش یکدیگرهایدرونیخودهستند، با کهبیشتردرتضاد هایمختلفذهنشانرا

نوعیدر به نمایانمیاستیا خودشاست، با دیگرتعارضفرد از اینروشنیز که کنند

 (.۱۳۹۱:2۱2)پاینده،«هایداستانمدرناستویژگی

هم» با آنکه یکدستیباالخره، انقالبی اعدام بود: اعترافکرده بودند، کشته را اشپدر

 (.۱۳82:۳7)مزارعی،«خائن

ایستا» ماشین جلوی چرا نیا! جلو نه، نمیدهنه، کنار چرا نهای؟ کنم. فرار باید روی؟

 (.۳۹)همان:«روشومخواهمباتوروبهنمی

 داستان پیرنگماهیدر از برخی تنهانیز زن چرا است: حذفشده هایاصلیداستان

ندادنبهاست؟چرافرزندانخودراترککردهوعلتجداییازهمسرشچیست؟یاعلتپاسخ

چیتلفن مادرش حذفهای این معماگونهکردنست؟ و ویژگیکردنها دیگر از بارزها های
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فعالداستان که نویسنده هدف جهت در است امپرسیونیستی وهای خواننده ذهن کردن

شودتوجهمخاطبازدنبالمشارکتویدرداستانمدرنیستیاست.ازسویدیگرسببمی

 معطوفشود.کردنوقایعبیرونیبهدنیایدرونشخصیتاصلی

 . پیرنگ استعاری2-5

حقیقتدرحکماستعارهسطحظاهریداستان در ایهاییکهواجدپیرنگاستعاریهستند،

ترکهمضامینمهمیرادرارتباطباهستیانسان،روابطومناسباتهایژرفاستبرایالیه

کندیارویدادهاییبینینمیکند.دراینروش،رویدادهاییکهخوانندهپیشانسانیو...افادهمی

حذف عناصر جایگزین نیستند، همسو داستان منطقی روند با پیرنگمیکه بهشدۀ شوند.

می اینعبارتی در گفت داستانتوان گونه غالباًمجموعه»ها که رخدادهایی یا ایماژها از ای

میکم نظر به نامرتبط یا میاهمیت گنجانده داستان در رسند، که یاشوند متناظر درواقع

 (.2۹5-۱۳۹۱:2۹۱)پاینده،«عرضباوقایعیدرپیرنگفرضیداستانهستندهم

هایخودازاینتکنیکرواییبهرهجستهاست.بیگانگی،تنهایی،انزواومزارعیدرداستان

هاپرداختههایمختلفبهآنهایاینآثاراستکهنویسندهدرقالبپیرنگمایههراسازدرون

دهداز،آنچهدرسطحرویینداستانرخمیایدراتاقمنغریبهاست؛برایمثالدرداستان

ایرادرکنارخوددرینقراراست:زنیکهدرحالتخوابوبیداریاست،ناگهانمردغریبها

ناگهانچشمشبهتلفنرختخوابمشاهدهمی زنازمشاهدۀمردسختهراساناست. کند.

ازپلیستقاضایکمکمیمی شودبنابرشرایطزندگیکند،امادرنهایتناگزیرمیافتدوفوراً

گشاید،بهآغوشمردغریبهبازگردد.هایخودرامیدهنگامیکهمردبیگانهدستشخصیخو

رسد.شرحداستاندرفصلزمستانوهوایبیرونسختتوفانیجابهپایانمیداستانهمین

تمامشرحواقعیت جنبهاست. افکارهایبیرونی، پیرنگاستعاریداستانهستندکه هاییاز

 دهند.استعارینشانمیطورآشفتۀزنرابه

ایدراتاقغریبههایمدرنیستیاست.داستانهایاصلیداستانگرایییکیازویژگیتجربه
ارزشمن و فرهنگی نظر از که است ایرانی مهاجر زن نویسندۀ زندگی شرح سنتی، های

فرهنگغریبمغربتفاوت و هاییمیانفرهنگملیاو شده بدانگرفتار وزمینهستکه

پیلهبه میزباندر استودرکشور ازضرورتتنبهغربتداده بیگانگیخود تنهاییو ایاز

بیانمیجامعهبهسرمی اینداستانرویدادهاییرا نویسندهدر روندمنطقیبرد. کندکهبا

پیرنگ و احساساتخود با استکه اینخواننده و هایاستعارییاداستانهمسوییندارد

یابدوبههدفاصلینویسندههایپنهانداستانآگاهیمیموجوددرداستانوازالیهنمادین

 برد.پیمی
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زندواینکهمردبیگانهاورابهدراینداستان،رویدادهاییمانندلبخندیکهمردبهزنمی

باایاستکههرچندبهآنپناهبردهاست،کند،گویایفرهنگبیگانهآغوشخوددعوتمی

پذیردوزنهمهایجامعۀزادگاهزنمتفاوتاست.مرداوراباآغوشبازمیهاوسنتارزش

پذیرد.نویسندهباروایترویدادهایظاهریوناچاربرایادامۀزندگی،وضعیتموجودرامیبه

تقرارشخصیهایدرونیوذهنیووضعیتآشفتهوبیهایبیرونیبهبازگوییواقعیتواقعیت

پردازدواینخوانندهاستکهباتأملدرزنکههیچهمسوییبارویدادهایبیرونیندارد،می

نمادین به داستان نامرتبطدر استعاریآنجزئیاتظاهراً کارکرد و پیمیبودن اینها برد.

جذابیتتداعی از مجابمیهایمعانی، را خواننده کندهایداستانامپرسیونیستیاستکه

 چیزمنطقیبهنظربرسد.ههم

هایمرابهطرفچپکهچرخیدم،گرمیجسمیرازیربازویراستماحساسکردم.چشم»

اینزدیکخوابیدهبود.ایافتادکهدرکنارمودرفاصلهصورتغریبهبازکردم.ناگهاننگاهمبه

ازجایمبلند«»دمبرصورتممماسصورتشقرارداشتوباهردم،گرمینفسشرابهدرونمی

ارادهبهطرفدراتاقدویدم.دستگیرۀدرراباشدتپیچاندم،اماتکانینخورد.نفسمشدموبی

 (.۱۳82:42)مزارعی،«ازوحشتبهشمارهافتاد

ذراتبرفدراطرافمپراکندهبودازبیرونهنوزصدایتوفانوبادبهگوشمی» «رسید.

 »42)همان: چشم(. میهایشاگر باز تیررسنگاهشبودمرا درستدر کرد، » (.4۱)همان:

پوشاند» لبخندیصورتشرا » »42)همان: نفس(. درهمصدایآرام باد زوزۀ با هایغریبه

 (.4۱)همان: «آمیختهبود

بودنزنبرایادامۀزندگیدرانگیزهنیزتنهایی،درماندگی،افسردگیوبیماهیدرداستان

ازطریقتوصیفوضعیتماهیدرونتنگمیکنارهمسرو توانفرزندشوترکخانوادهرا

پیرنگ با هرچندنخستممکناستبهنظربرسدتوصیفدقیقماهیوشرایطاو دریافت.

تواندریافتکهبهشکلاستعاریدرجهتاصلیداستاننامرتبطاست،پسازاندکیتأملمی

 بسطوپیشبردپیرنگاصلیاست.

جزاو،ماهیتنهاجنبندۀاتاقبود.جفتماهیدوهفتۀپیشمردهبود.وقتیمشغولبه»

 (.44)همان: «زدکاریبود،ماهیازداخلظرفبهاوزلمی

مردنجفتماهیدرواقعاستعارهاستبرایجداییوتنهاییزنیکهاز دراینداستان،

ماهینشانۀدیگریازبیمارگونگیوشدنرنگرنگهمسروفرزندانخودجداشدهاست.کم

کثیف است. پیآنبهبدحالیاو در نمایانگرسختینفسشدنآبتنگو کشیدنماهینیز

دشواریزندگیبهسببتنهاییوجداییاست.درپایانداستاننیزوقتیزنبرایماهیتنها
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اوازتنهاییویافتنکند،درحقیقتبیانگررهاییخردوآبماهیراعوضمییکجفتمی

 شریکجدیدبرایزندگیاست.

 . نقش استعاری مکان و زمان6

داستان حتیمکاننیزکارکردیاستعاریپیدافرگوسنمعتقداستدر مدرنیستی، هایکوتاه

منظوراشکهتشریحجایگاهوقوعرویدادهابههایاولیهکند.بهاینصورتکهعالوهبرداللتمی

شود.بدینصورت،توصیفنماییداستاناست،ازداللتیثانوینیزبرخوردارمیواقعارتقایسطح

درراستایتقویتشخصیتمکانیاجایگزیناپیزودهایناگفتهازداستانمی پردازییاشودیا

 (.2۹8-۱۳8۹:2۹۱شود)نک:پاینده،کارگرفتهمیایخاصبهمایهالقایدرون

هایهرچندکوتاهوجزئیازختنبهفضایداستانوارائۀنمونهمهرنوشمزارعیدرپردا

داستان زماندر سبکداستانمکانو به میهایخود همواره کوشدنشاندهدهایمدرن،

مایۀداستانمؤثرواقعتوانددرتوصیفدرونچگونهمکانیکداستانیازمانحاکمبرآنمی

ب حقیقتمکانیکهداستانبر در آنرخمیشود. جایگاهیاستکهزنبهستر عنواندهد،

می هویدا را خود بیگانگی و انزجار تنهایی، داستان، اصلی داستانشخصیت در هایسازد.

هایبرف،سازمانندپاییز،برف،توفان،آسمانابری،دانهمنتخب،وجودبرخیازعواملزمینه

نمونه همگی و... منعکسباد که هستند حزنکنندهایی فضای اینۀ در زن آشفتۀ و آلود

نمونهداستان هستند. برجستهها از داستانای داستان، در احساسدرونی انعکاس و کردن

اتاقمنغریبه اینداستانکهبهایدر در ازکانوننگاههمینشیوۀذهنیت است. مرکزیو

یم.برهمیناساس،هراتفاقکنپیوندیعینیرانیزمشاهدهمیشود،نوعیهمدخترروایتمی

پدیده بیو ترسو با همگام داستان میایدر رخ او میقراری وحشتاو بر و افزاید:نماید

شد.باعجلهخودمراازهایدرشتبرفبابادبهدروناتاقپرتابمیکرد.دانهتوفانغوغامی»

تاحدامکانبهدیوارچسباندم.پشتپنجرهکشیدموبهگوشۀدیگراتاقپناهبردم.پشتمرا

درخودپناهدهد.طوریبهآنفشارمی آوردمکهشایددرجاییدریمخفیبازشودومرا

ارادهبهازجایمبلندشدموبی(.»4۱-۱۳82:4۰)مزارعی،«لرزیدتمامتنمازترسوسرمامی

تکان اما شدتپیچاندم، با را در دستگیرۀ اتاقدویدم. نفسمازوحشتبهطرفدر ینخورد.

رسید.ذراتبرفدرازبیرونهنوزصدایتوفانوبادبهگوشمی(.»4۰)همان:«شمارهافتاد

(.هدفنویسندهدرپستماماینتوصیفاتاززمانوفضای42)همان:«اطرافمپراکندهبود

تر حالت و زن آشفتگی و درونی حاالت انتقال و بازگویی طوفانی، و بیسرد و قراریس

درون اضطرابشخصیتاصلیداستانبهخوانندهاست. بیگانگی، ترس، تنهایی، مایۀداستان،
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ایدردنیایپیوندیبینواقعهو...وفرایندخوانشاینداستانسفریبهدنیایدرونیاووهم

 بیرونی)عینیت(ونیزالقایهماناحساسدرذهنخوانندهاست.

 ی رویدادها. روایت نامتوال7

مانندداستان دیگر داستانمدرن، در میانه هایرئالیستیآغاز، معموالًو ندارد. فرجاموجود

تنیدهاستگسیختهودرهمفرجامباابهامهمراهاست.درشیوۀمدرنیستی،توالیداستانازهم

نمدرنمحصولداستاواساساًآنچهاهمیتدارد،واقعهنیست،بلکهتأثیرواقعهدرذهناست.

اند.مدرنیتهدورۀگسستهمریختههایدیریندرآنیکسرهبهزمانهوذهنیتیاستکهتربیت

 (.۱۳۹۱:28)پاینده،وفروپاشیاست

ویژگی دیگر از داستانروایتنامتوالیرویدادها به اشاره فرگوسندر هایهاییاستکه

می یاد آن از امپرسیونیستی نویسندگامدرن غالباًکند. سیالن و ذهنیات ثبت با مدرن ن

خاطراتشخصیت نامنسجم و وغیرارادی انتظام نداشتن بر مبتنی ساختاری داستان، های

حالتسیالانسجاممی میآفرینندکهزماندرآن، بهگونهپیدا کنند. نویسندۀ»عبارتدیگر،

کردنداستان،یوۀروایتمدرنیستکهدرپیبازنماییآشفتگیفکریشخصیتاصلیاستباش

ریزدتابااینتمهید،توجهخوانندهرابهوضعیتروانیشخصیتاصلیتوالیزمانرابرهممی

 (.۱۳۹۱:24)پاینده:«معطوفکند

گیریازاینتکنیکجدید،شخصیتاصلیهایخودگاهبابهرهمهرنوشمزارعیدرداستان

درفضاییمعلقمیانگذ وبیگانهازهمانشتهوحالقرارمیداستان)زن(را زنتنها دهد.

هااست.گوییکندکهدرزمانحالنیزگرفتارآنآغازداستاندردهاوخاطراتیرامرورمی

بازمی حرکتخود داستاناز بخشیاز همآمیختهزماندر حالبا حوادثگذشتهو ماندو

 هانمایشدهند.تیدرهمۀزماندرسشوندتااندوهوتنهاییزنمعاصررابهمی

جریانسیالذهنراویوتداعیخاطراتیخاکستریهایمذکور،داستانازمیانداستان

زمان به میمربوط خطور او ذهن به گاهی استکه دیگر حالهای زمان به دوباره و کند

 گردد.بازمی

زنساکتنگاهشرابهزیرانداخت.مردازعشقگفتهبود.گفتهبوددوستشدارد...مرد»

سال او را آنچه بداند میباید بفهمدشاگر باید است. دیگرانپنهانکرده از خواهدشبهها

مردنگاهشکردهبود؛بی بهاوگفتههماناندازهکهاودوستشدارد. بودازآنهیچسخنی.

 (.۱۳82:۳5)مزارعی،«خوابی...بیهمهسال

کند.کناربرو!دورشو!...بایدفرارکنم.نهاینخاکسترینیست!چهنوازشگرنگاهشمی»

 (.۳۹)همان:...«اتنگذاردستانترابهدورشحلقهنکن.سرشرابرشانه
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 . لحن و سبک غنایی8

داند؛زیرابههایامپرسیونیستیمیهایداستانفرگوسنایجادسبکغناییراازدیگرشاخصه

 است. اثر به ویژه و عاطفی فضای القای سبب کار این او عمده»اعتقاد شگردهایاو ترین

هاازطریقکاربستصنایعبدیعیکهبیشترکارگیریهنرمندانۀواژهدستیابیبهاینسبکرابه

آفرینشقالب نیز و دارند کاربرد شعر آواییدر یا نحوی لحنیخاصبههای ایجاد منظور

 (.۱۳۹۱:2۹۹)پاینده،«داندمتناسبباموضوعداستانمی

متعلق»گویند.طورخالصهزبانمیگفتندرروایترابهروشسخن ممکناستمستقیماً

هاییماننداستعاره،تشبیه،نماد،اسطوره،بهنویسندهباشدیاراویانتخابیاو.درزبانازآرایه

زبانمحاورهنشانهاستفادهمیقیاسو اطناب،وصف،طنز، ایوشودوممکناستبهایجاز،

 (.۱۳87:۹8نیاز،)بی«کناییگرایشداشتهباشد

هایاوبخشیدهایبهداستانگیریازاینعنصرزبانیرنگویژههایمزارعیبهرهدرداستان

شخصیت انزوای و تنهایی نمایش جهت در بسزایو سهم بهها است. داشته دری طورکلی

ماهیهایداستان ایدراتاقمنغریبه، ،مزارعیباداستانیکجنایتهولناکوخاکستری،

وهنرمندانه،ضمنآفرینشقالببه آواییخاصدرایجادکارگیریواژگانیرسا هاینحوییا

کنش داستانو موضوع شخصیتلحنیمناسببا هایدرونیهریکاز در باداستانها و ها

رنگوحالپرداختنبهسبکساده برایخوانندهروایتنویسی، وهوایعاطفیومتمایزیرا

 تواندراینپژوهشبدانپرداخت.شدنسبکشدهاستکهمیکندکهموجببرجستهمی

اسباببنیادینلحنغناییدر از بدیعیکه کاربستصنایع موارد برخیاز به ادامه در

 واراشارهخواهیمکرد.هایمزارعیاست،نمونهداستان

 سازی . ایجاز و فشرده1-8

 :ایدراتاقمنغریبههایایجازدرمتنداستاننمونه

چندقدمی» در و شدم بلند جایم از کرد. باز برایم بازوانشرا انداختو من به نگاهی

صدایتوفانو بیرونهنوز از کرد. مننگاه تعجببه با گوشمیایستادم. به «رسید...باد

 (.۱۹۹۳:42)مزارعی،

 :خاکستریدرداستان

این» دورشو. نمیکناربرو. برو. ازپشتماشینکنار توراطورنگاهمنکن. خواهددوباره

چه اوحرفکارمیببیند. با برگرد. قفلکنم. بایددررا کنی؟حقنداریواردماشینشوی.

 (.۳۹)همان:«نزن...
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 کنایه .2-8

 (.4۰)همان:«بهشمارهافتادنفسمازوحشت»

 (.44)ماهی:«تونیدوامبیاری؟مادرجونتودلسنگداریمگه؟نداریکه.پسچطورمی»

برایلحظه» اولنگاهمانتنها به مناحساسیبرانگیزد، در بدوناینکه و همایکوتاه

 شدنبهیکدیگر(.هم:کنایهازخیرههابهشدننگاه()دوخته7)همان:«شددوختهمی

همان» بودوطورکهبدنیکروزوقتیکهازکنارمردشد، هایمانبههمنزدیکشده

)گره(۱۰)همان:«هایمانبههمگرهخوردهبود،دستمرادرازکردمودستشراگرفتمنگاه

 عالقه(.نگریستنازرویعشقوهمهابههم:کنایهازسختبهخوردننگاه

 . تشخیص3-8

 (.4۰)همان:«کردتوفانغوغامی»

 . استعاره4-8

 (.4۱)همان:«بودمتیررسنگاهشکردم،درستدرهایشرابازمیاگرچشم»

(.42)همان:«پوشاندلبخندیصورتشرا»

(.4۱)همان:«آمیختهبوددرهمبادۀزوزهایغریبهباصدایآرامنفس»

 . حسامیزی5-8

 (.4۱)همان:«ازآنطرفتلفنجوابدادصدایخشنی»

 (.۳6)همان:«وبارانیخاکسترینگاهسردباریک،بلندباسبیلپرپشت،موهایسیاه،»

 (.8)همان:«کردمهایبدنماحساسشمیچیزخوبوشیرینکهباتمامسلولیک»

 (.۱۱)همان:«امبردبودنشراازخاطرهشیرینینگاهوشادینزدیک»

(.8)همان:«ترازبویهرادکلنیاستتروقویامابعدهامتوجهشدمآنبووحشی»

 . تشخیص6-8 

لذت» و خوب قرنرؤیاهای انگار که بودند شده دور من میبخشاز آن از «گذشتها

 (.۱۱)همان:

 . نمادگرایی9

کند،نمادپردازیاثراست.آنچههایداستانمدرنکهآنرابهشعرنزدیکمییکیازویژگی

جایتالشبرایبه»براینویسندۀداستانکوتاهازاهمیتاساسیبرخورداراست،ایناستکه

هایداستاندرقالبواژگانانتزاعیومبهم،بتواندهمانعواطفبازنماییاحساساتشخصیت

بر همسانرا و تخیل از استفاده با خواننده آنای کندکردن منتقل عینی، نمادهای با «ها
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 ۱۹87)مارتین، ویژگی۳4: تعریفو بر بنا نماد(. داستان،های در عمده نماد ازچندین ها

هایطبیعیمانندتوفانوهایبنفش،مشکیوخاکستریونیزپدیدهخصوصرنگهابهرنگ

که دارد وجود آنبرف بتوان که است حدی به چنانتکرارشان نامید؛ نماد را درها که

اتاقمنغریبههایداستان ایدر رنگخاکستریو وجود کارکردی، قرمز هایخاکستریو

نمادینپیداکرده نمادبایدبادقتانتخابشود.درحقیقتبایدبرایمفهومیکهازآن»اند.

با انتخاب بهترین شده، بهبرگرفته هوشمندانه و ظریف دریافتی بتواند تا آوردشد «وجود

 (.۱۳86:2نسب،)فوالدی

ناامیدیتداعیمی افسردگیو اندوه، رنگخاکستریمعموالً با بهرنگخاکستری: شود.

بدون»عقیدۀلوشر،رنگخاکستریازنظرروانی، عاریازهرمحرکیاگرایشروانی، کامالً

نهذهنیا نهاضطرابتیرگیاست. نهعینی، :۱۳۹5)لوشر،«بخشآفریناستونهآرامست،

تنهاییدرعنوانومکرردرمتنداستاناز،کاربردواژۀخاکستریبهخاکستری(.درداستان74

شناسانازرنگهاییاستکهعالوهبرمعنایبارانیخاکستری،یادآوراندیشۀروانجملهواژه

خاکستری اینودنلباسنمادآمیزهبخاکستریاست. کینۀمفرطاستکهدر ایازعشقو

شوندوهاییمیهادچارلغزششودوبازگوکنندۀدنیاییاستکهدرآنانسانرنگتعدیلمی

کنند،ولیبهمرورزمانازدنیایتاریکگذشتۀخودخارجهاییرادرزندگیتجربهمیتلخی

 کنند.ایسیرمیدنیایروشنوتازهشوندوباتغییرافکارخود،درمی

قفسه» حاالستکهاز آرامبگیر. همانبارانیخاکستری. باریکبا قدبلند، خودشاست!

هاریختهوبقیهسینهبیرونبزنی.اماموهایش!نه،موهایشسیاهوپرپشتنیست.کنارشقیقه

 (.۳8)همان:«خاکستری

یکشرایطج نشانگر رنگقرمز سریعسمانیبهرنگقرمز: نبضرا کاربردنانرژیاست.

قرمزبیانگرنیرویحیاتی،فعالیت»کند.بردوتنفسرابیشترمیکند،فشارخونراباالمیمی

هایمیلواشتیاقرادارد.قرمزیعنیعصبیوغددیاست؛بنابراینمعنایآرزووتمامشکل

ارادهبرایپیروزیوتمامشکل ندگیوقدرتازتمایالتجنسیگرفتهتاهایشورزمحرک،

 (.۱۳۹5:86)لوشر،«قدرتاراده»یا«تأثیراراده»تحولانقالبی.قرمزیعنی

 (.254)همان:«قرمزیعنیداشتنآرزوهایبسیار،شوروشوقزندگی،تهوروقدرتاراده»

زناست.،قرمزیماهینمادیازشوربهزندگیوشرایطبهتربرایماهیدرداستان

 در زردشدنکارتداستانیکجنایتهولناکرنگزرد: نمادازبینپستال، رفتنحسها،

 کردنیکتصمیمجدیداست.اعتمادوعشقوعالقۀقبلیودرنهایتعملی

هایمانبههمنزدیکشدهبودوطورکهبدنشد،همانکهازکنارمردمییکروزوقتی»

خورد گره هم به نگاهایمان همین اما گرفتم، دستشرا و کردم دراز را دستم بود، کهه
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فلزسردوزردرنگحلقهانگشت ناگهانهایمانبههمرسیدو کرد، همتماسپیدا هایمانبا

از شدیدی باران و آورد هجوم من به سرمایشدیدی فراگرفتو مطلق تاریکی را اطرافم

قدریبودکهتمامرتابشد.شدتضرباتبهسویمپهایریزونوکتیزازهرطرفبهسنگ

 (.۱۳82:۱۰)مزارعی،«هادرتنمباقیماندبدنمرابهدردآوردوکبودیوکوفتگیتامدت

هانمادریزهدراینداستان،تاریکینمادیاسوناامیدی،سرمانمادوحشتوترس،وسنگ

اضطرابوآشوبدرونیاست.

انگیزیکجنایتداستانغموایدراتاقمنغریبهبرفوتوفان:برفوتوفاندرداستان
 تواندنمادیازترس،هراسوآشفتگیازاوضاعنابسامانزندگیزنباشند.میهولناک

زماندرایندوداستان،عواطفدرونیزنبافضایبیرونیکامالًهمساناستوگوییهم

 درونوبیرونشدهاست.گرفتارسرماییاز

هایمرارویبهطرفپنجرهرفتم،آنراباسرعتبازکردمودست:»ایدراتاقمنغریبهدر

تیغۀدیوارگذاشتم.بدنمراقدریباالکشیدموبیرونرانگاهکردم.تاکفخیابانچندینطبقه

توفانغوغامی دانهفاصلهبود. باکرد. بادبهدروناتاقپرتابمیهایدرشتبرفهمراهبا شد.

 (.64)همان:«عجلهخودمراازپشتپنجرهکنارکشیدموبهگوشۀدیگراتاقپناهبردم

 هانیزاشارهکرد.توانبهعنوانخالقانهومدرنداستاندرانتهامی

 . عنوان داستان10

هامتمایزازسایرداستانیاریآن،داستانخودراعنوانداستانبرچسبیاستکهنویسندهبه

یافتنعناوینخوبمی یابدضروریاست. اقبالعامه یکنامخوببرایآنکهیکاثر کند.

خواندنبه به را خواننده و بدهد چیزهاینو از خبر باید عنوانداستان است. راستیدشوار

نگامانتخابعنوان،ه»داستانترغیبکند.عنوانداستانهرقدرسادهوکوتاهباشد،بهتراست.

بهداستانوشخصیت بهتخیلخویشآزادیمطلقبدهد. باید آننویسنده اند،هاییکهدر

 (.۱۳65:۱۰۰)یونسی،«هاالهامبگیردوبهآنازدیدیکخوانندهبنگردبیندیشدوازآن

داستان داستانهایمزارعینمایانعنواندر همانمضمونپنهاندر اسگر درهایاو ت.

داستان عناوین میحقیقت روایتها جزبهتوانند باگر نویسنده که باشند داستان وقایع جز

،مزارعیباایدراتاقمنغریبهکهدرداستانهارابرگزیدهاست.چنانانتخابآگاهانۀخودآن

راتسخیرشناسانۀخودازعنوانداستان،درهماننگاهنخستخوانندهانتخابآگاهانهوروان

،بهمفهومتنهاییوبیگانگیزندر«اتاقمن»و«غریبه»کندوبااستفادهازدوکلمۀمهممی

 ترینمکانیکهدرآنقراردارد،پرداختهاست.ترینافرادزندگیودرخصوصینزدنزدیک
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شکوایازتردید،مایۀآنکهآمیزه،عنوانداستانباتوجهبهدرونخاکستریدرداستان

رنگیبرتنسردرگمییکدخترجواناست،باهویتوشخصیتمردیکهبارانیخاکستری

همخوانیدارد.اینمردکهبه حسابنوعیهمقاتلپدردخترکوهمعاشقاوبهدارد،کامالً

وسفیدراباخودداردکهبارنگصورتنمادین،ترکیبیازدورنگسیاهآید،درحقیقتبهمی

 ستریدرعنوانداستانهمسانیوهمخوانیدارد.خاک

داستان زندگیشخصیتداستانوماهیدر با زندگیاستکه نمادیاز عنوانماهی، ،

تصمیمیکهبرایزندگیشخصیخوددارد،باتغییراتدرظرفماهیوپیداکردنجفتیبرای

 ارتباطمستقیمدارد.کند،سمتپیرنگاستعاریموجوددرآنهدایتمیآن،ذهنرابه

 گیری نتیجه

بهرهنتایجتحقیقنشانمی هایحاکمبرگیریازاصولومؤلفهدهدمزارعیتوانستهاستبا

هایکوتاهمدرن،بهبیاناصلجایگاهاساسیزناندردنیایمدرنونیزشرحمسائلداستان

نزوا،اضطراب،بیگانگیزنانازافرادها،اهابپردازد.موضوعاتیازقبیلبیانتنهاییمربوطبهآن

درشدۀزنانوسردرگمیآنهایمرداندرحقزنان،شرححقوقپایمالوجامعه،خیانت ها

مهم از بهجوامعمردساالر، نویسنده ازترینمسائلیهستندکه استفاده با غیرمستقیمو طور

کاربرداسشیوه بیانداستانبههایمختلفنظیرروایتنامتوالیرویدادها، منزلۀتعاریمکان،

کند.هاتأکیدمیطورمداومبرآنایکمینهونیزتوجهبهاحوالدرونیراوی)زن(بهطرحواره

داستان آنآغاز پایان مانند چنانها است؛ مبهم و ناگهانی خوانندهها داستان پایان در که

هایحذفیوتمامنشدهاست.پیرنگچیزیکندداستانهمچنانادامهداردوهیچاحساسمی

بارزیدارد.استعاریدرآن هاباتوجهبهساختارداستانونیامدناپیزودهایمهم،نمودکامالً

هاییکامالًمحدود،انتخابیوعمیقهستندکهدرافتد،برشمکانیکهداستاندرآناتفاقمی

بهقالباستعاره ارتقایسطحواقعای، ازنماییمنظور داستانازداللتیثانوینیزبرخوردارند.

درهم خیالسویدیگر، ذهنو عینو واقعیت، و توصیفساحتیپروریآمیختگیرؤیا در ها

داستانخواب ساختار با داستانامپرسیونیستیسوزانفرگوسنگونه میو هایغناییچارلز

وهمراهبااحساس زاویۀدیدمحدود، مطابقتدارد. هایدرونیشخصیتداستاناست.کامالً

روانمایهدرون تنهایی، بیگانگی، انزوا، داستان، چهار بیهایهر تشویشو توجهیبهپریشی،

ایغریبهشدۀزناندرجوامعمردساالریاست.زاویۀدیدمنتخبدردوداستانحقوقپایمال
استکهازایندیدگاه،،اولشخصمفردانگیزیکجنایتهولناکداستانغمودراتاقمن

داستانذهنواندیشۀشخصیت انگیزداستانغموماهیهایهابهخوبیمنعکسشدهاست.
ایکمینهاستکهنویسندهدراینتکنیکباذکرتنهاصورتطرحوارهبهیکجنایتهولناک



 ۱۳۹۹،پاییزوزمستان2۰پیاپی،شماره۱۰شناسیایران،دورههایانسانپژوهش2۰8

 

شیوۀواقعیت از استفاده با واژگان حداقلی کاربست با محدود و جزئی بیرونی های

حاالتروحیشخصیتذهنیت و افکار جریان در را خواننده قرارمیمرکزی، دهد.هایاصلی

داستان از هریک در ضدقهرمان عنصر به تیپتوجه به نویسنده نپرداختن و سازیها

کند.عالوهبرهایپیشامدرنمتمایزمیها،الگویداستانرادراینزمینهازداستانشخصیت

توجهنویسند نیزکاربردنمادبرپیچیدگیزبانیداستاناین، بهلحنوسبکغناییو وه ها

هاهاافزودهاست.تداعیمعانیوروایتنامتوالیرویدادهادراینداستانتکثروابهاممعناییآن

هایدوروزمانآیندهبازمانحالشدههایمدرنیستی،سببپیوندگذشتهبهسبکداستان

یدگفتگرایشنویسندهبهروایتنامتوالیرویدادهاونبودانسجامرواییدراست.همچنینبا

نداشتنقطعیتوبی اتاقمنغریبههایقصگیدرداستانداستانخاکستری، ماهیوایدر

سرنوشتقطعی و بماند باقی ناشناخته برخیحوادثهمچنان استعلتوقوع سببشده

 رگیرد.ایازابهامقراهادرهالهشخصیت
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